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Dette nummeret av SOR Rapport er i stor grad viet Camphill-bevegelsen i 
Norge. Bevegelsen består av 10 antroposofiske virksomheter som drifter ulike 
botilbud til utviklingshemmede. Av disse er 6 regnet som landsbyer. En landsby 
består av flere bolighus tilknyttet et gårdsbruk og forskjellige verksteder. I hvert 
bolighus lever en tilsynsfamilie eller enkeltpersoner – kalt medarbeidere – 
sammen med en eller flere landsbyboere med funksjons nedsettelse. I en landsby 
kan det bo mellom 30 og 50 mennesker med funksjonsnedsettelse innenfor et 
lite geografisk område.  For noen kan dette virke gammeldags, for eksempel 
fordi det strider mot normaliserings ideolo gien. Og det bryter uten tvil med de 
samfunnsmessige strømningene som synes å sette individet og ivaretakelse av 
individuelle behov stadig mer i høysetet. 
Kommuner som starter opp store bofellesskap for tilsvarende antall personer 
med tilsvarende hjelpebehov møter kritikk fra fagmiljøene – fordi det hevdes at 
uro og konflikter øker når så mange skal bo sammen og fordi det kan bli 
vanskeligere å tilrettelegge for individuelle behov og ønsker. 
Men hva er annerledes i en landsby? Her står fellesskapet i fokus, et fellesskap 
den enkelte har valgt selv. En deler både hverdag og fest, og det er et moderne 
kollektiv, ikke en institusjon. I dette kollektivet deltar alle parter med en høy 
grad av likeverd. Det merkes også på arbeidstidsordningene – i den grad det 
finnes arbeidstider. Når medarbeiderne deltar i ulike aktiviteter, arbeider i 
verkstedet, hjelper til med å ta opp potetene eller smører niste før turen, er de 
ikke underlagt arbeidsmiljøloven. De får ikke mulighet til avspasering, en 
ekstra fridag på turnusen eller helligdagstillegg. Men de har mulighet til å 
delta i et mangfoldig kunst – og kulturliv. De arbeider i verksteder der utførelse 
og produkter er av høy kvalitet. De lever «grønt» og bærekraftig, gjennom 
arbeid med biologisk – dynamisk jordbruk og behovsprøvet lønn. 
For landsbyboerne fyller dette tilbudet noen av formålene i helse – og 
omsorgsloven på en måte som kommunale tilbud bare kan se langt etter: For 
eksempel det å «ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre». 
Ikke minst er det et «likeverdig tjenestetilbud» som gir dybde til begrepet 
«likeverd». Samtidig er det noen begrensninger på hvor langt individuelle og 
helt spesielle behov kan imøtekommes.
Ingen boformer passer alle. Men jeg er ikke tvil om at dette tilbudet vil kunne 
passe svært godt for mange – mange flere enn de som i dag lever i disse lands-
byene. Det er helhetlige tilbud der de det gjelder får støtte og hjelp av de samme 
folkene hele tiden. Det er trygt og stabilt. Det er vel kanskje heller slik at denne 
livsformen ikke passer så mange av dem som i landsbyene kalles medarbeidere 
og andre steder kalles tjenesteutøvere. Det nærmeste ansatte i kommunale 
tjenestetilbud kommer en slik måte å jobbe og leve på er gjennom langtur-
nusene, der de i et kort tidsrom er medlever til mennesker med spesielle behov. 
For de fleste vil nok bare tanken på å skulle « være på jobb» 24 timer i døgnet 
hele året være svært vanskelig. For medarbeiderne i landsbyene er det 
fellesskapet som står i høysetet, som selve gullet i tilværelsen.. •••

Sølvi
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Malvik kommune  
og Jøssåsen landsby

Et eksempel på  
godt samarbeid
Tekst: Rigmor Skålholt 
rigmor.skalholt@gmail.com

For 37 år siden fikk Vidaråsen landsby et brev 
fra NFPU i Sør Trøndelag. Brevet var under-
tegnet av Ruth Hegland og budskapet var klart: 
Vi ønsker en landsby for mennesker med 
utviklingshemning i Trøndelag. Svaret var 
like klart: Hvis dere finner en egnet gård, 
kommer vi! 

Camphill Landsbystiftelse
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Ruth Hegland var som leder av NFPU stor 
nok til å se at vi trenger det hun kalte «en 
vifte av tilbud». En liten gruppe foreldre 
og fylkeslegens konsulent reiste og lette i 
de fleste Trøndelags-kommunene for å 
finne en egnet gård. Til slutt fant de Jøsås 
gård i Mostadmarka i Malvik kommune 
på grensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag. 
Gården lå i ei fraflyttet grend 15 minutter 
med bil fra Hommelvik sentrum.  Vidar-
åsen gjorde hva de hadde lovet. Vi som var 
med på starten reiste nordover med en 
gammel mini-buss full av det nødvendigste 
utstyr og en sjekk på kr 20 000. To lands-
byboere fra Vidaråsen hadde meldt seg 
på til «erobringen av Trøndelag». Det ble 
en vellykket oppstart, og ikke minst et 
enestående samarbeid med bygdefolket 
og Malvik kommune fra første stund. 

Det var verken innlagt vann eller 
sanitære bekvemmeligheter da vi kom. 
Heldigvis var sommeren strålende vakker 
og varm og vi led ingen nød med utedo 
og bading i tjernet rett nedenfor gården. 
Vi hadde verken godkjennelse fra 

kommune eller fylke, så vi levde etter 
motto: «Grav først og spør siden». Det var 
mulig i 1978! 

Siden starten av Jøssåsen landsby har 
det ut fra dette enkle «intet» vokst en 
landsby med nesten 60 innbyggere, 
inkludert hjelpere og hjelpetrengende. 
Visjonen slik den er formulert i dag, var 
også for pionerene et grunnleggende motiv 
for virksomheten: «Jøssåsen er et samfunn 
hvor man lever og arbeider sammen med 
mennesker med spesielle behov på en måte 
som fremmer den enkelte og fellesskapets 
utvikling. Grunnlaget er et antroposofisk 
livsyn og Camphill bevegelsens ideer».

Hvem som hjelper hvem i et slikt 
samfunn er ikke avhengig av diagnose. 

Tilrettelagte arbeidstilbud 
 For 20 år siden inngikk Malvik kommune 
en rammeavtale med Jøssåsen om arbeids-
tilbud i landsbyen, og det innebærer at 
ca. 12 personer med spesielle behov 
kommer for å arbeide i landsbyen på 
dagtid. Disse bor i kommunale boliger 
i Malvik og blir hver morgen kjørt opp 
til Jøssåsen. De første årene var ved produk-
sjon og veving de viktigste arbeidsplassene.  
Etterhvert ble det etablert et keramikk-
verksted. Etter noen år fikk Jøssåsen tilbud 
om å kjøpe den gamle realskolen i 
Hommelvik. Her ble det startet et 
bokverksted som i dag forsyner alle 
Steinerskolene i Norge med arbeids hefter.  
Bokverkstedet gir arbeidsplasser for 
personer bosatt på Jøssåsen og i kommu nale 
bofellesskap. (Se EMPO-TV 28.4. 2012) 

 I tillegg kommer 4-5 ansatte som 
arbeider innen administrasjon, verksteds-
ledelse og sykepleie. 

Rigmor Skålholt var med i oppstarten av Jøssåsen.

OKTOBER  2013  – 3  



 «Torggården» – historisk  
og kulturell arena 
I fjor fikk Jøssåsen landsby tilbud om å 
kjøpe «Torggården» fra Malvik kommune. 
Pris kr 1,-. Betingelsen var at en satt  huset 
i «historisk stand» og gav plass til frivillige 
organisasjoner. Jøssåsen handlet fort. 
Nå er «Torggården», som ligger midt i 
Hommelvik sentrum ved den gamle E6, 
allerede i drift som galleri. Den første 
utstillingen med kunstverk fra Jøssåsens 
beboere ble holdt i februar i år. Jøssåsen 
landsby og Malvik kommune tror dette 
kan åpne muligheter for nye samarbeids-
områder.  

Omsorgsboliger 
Siste skudd på stammen av samarbeidet 
mellom Malvik kommune og Jøssåsen er 
at det nå bygges 3 omsorgsboliger på 
Jøssåsen. Dette ble vedtatt politisk i 2009, 
som en del av kommunens fremtidige 
omsorgsplan og bygges i regi av Malvik 
kommune. Plassene tildeles etter behov 
fra søkere som ønsker å bo på Jøssåsen.

Hvilke holdninger ligger bak og 
muliggjør en slik utvikling? Med dette 
spørsmålet gikk jeg til Tone Østvang, 
kommunalsjef i Malvik. Malvik kommune 
har for øvrig bare to kommunalsjefer 
(er det noen kommuner med tilsvarende 

Jøssåsen ligger like utenfor Hommelvik sentrum.
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innbyggertall som slår den?). Her er noen 
av tankene hun formidlet:

«Jeg mener at dette i stor grad er tuftet 
på verdivalg.  Vi opplever et genuint posi-
tivt menneskesyn på Jøssåsen. De som 
lever og arbeider der blir tatt på alvor. 
De får ansvar og de blir stilt krav til». 

«Malvik kommune har dessuten tre 
verdier som skal kjennetegne det vi som 
organisasjon står for, og det er verdiene; 
Åpen – Nyskapende – Samhandlende. 
Disse forsøker vi å omsette i praksis. Dette 
kan være krevende – men jeg opplever 
samtidig at verdiene er et svært nyttig 
ledelsesfundament i min hverdag. Vi må se 
på den vi har foran oss, hvilke tiltak passer 
den enkelte. Folk er jo forskjellige – Det 

må vi ikke glemme! I en hektisk hverdag 
er det også lett å miste fokus – vi glemmer 
å snakke om hvordan tjeneste tilbudet bør 
være – dvs. kvaliteten på tilbudet og hva 
som er kvalitet for den enkelte», sier hun. 

Malvik kommune har i sine vedtatte 
omsorgsplaner fokusert på å søke nye 
muligheter og større variasjon og mangfold 
av tilbud. 

Mangfold
«I Malvik er vi så heldige å ha ulike 
kompetansemiljø i lokalmiljøet, og vi har 
et tett og godt samarbeid med flere av dem. 
Jøssåsen Landsby er ett av dem. Et annet 
eksempel på samarbeid av private aktører 
er institusjonen Betania Malvik som er 

Kulturhuset på Jøssåsen.
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svært dyktige bl.a. innen rehabilitering.  
Med økte utfordringer gjennom den nye 
samhandlingsreformen inngikk derfor 
Malvik kommune og Betania Malvik et 
samarbeid som har fått svært gode 
tilbakemeldinger fra innbyggerne», sier 
Østvang.  Hun fortsetter «Når vi nå i 
samarbeid med Jøssåsen bygger tre nye 
omsorgsboliger der, er det ikke fordi vi er 
«snille», men fordi vi vurderer dette som 
gunstig totalt sett, dvs. både ut fra hensyn 
til kommunens behov, økonomi og for 
innbyggerne. Dessuten har det en viktig 
samfunnsøkonomisk dimensjon. 
Samhandlingsreformen og andre reformer 
stiller store krav til kommunene. Her må 
vi samhandle på tvers både internt og 
eksternt for å finne gode løsninger. Vi tror 
det vil være en fordel at vi har mange ulike 
tilbud «å spille på». Da kan vi møte både 
omfang og mangfold av behov som 
vi opplever hos kommunens innbyggere. 
For å få til dette må vi både våge å tenke 
nytt, og evne å omsette ideene i praksis. 

Det krever at vi har god samhandling 
mellom politikk og administrasjon. Her 
må jeg få gi ros til lokalpolitikerne våre», 
sier kommunalsjefen og hun fortsetter: 
«Fra nasjonale myndigheter har 
diskusjonen om omsorgssektoren lett for 
å bli «svart – hvitt». Medieoppslag om 
sykehjemsplasser og/ eller omsorgsboliger 
er eksempel på dette. Det er ikke bra. 
Det er ikke et enten eller, – det vi trenger 
er mangfold. Gjennom partnerskap og 
samhandling oppnår vi mer enn det vi 
kan klare alene. Samspill med ulike 
kompetansemiljø er dessuten lærerikt og 
artig», avslutter Tone Østvang. 

I Malvik kommune har vi et godt 
eksempel på holdninger som både er 
menneskelige og økonomisk lønnsomme. 
Å selge «Torggården» for 1 krone til 
Jøssåsen er et meget lønnsomt salg for 
kommunen. Istedenfor at huset står og 
råtner ned, overtar ildsjeler med kuns-
tinteresse og skaper i samarbeid med 
innbyggerne i Hommelvik et unikt galleri. 

Illustrasjonsfoto: Mikkel Eknes.
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10 kjappe om 
Camphill Landsbystiftelsen i Norge
 1.  Den første Camphill landsbyen ble grunnlagt 

i Camphill, Skottland i 1939 av Dr. Karl König 
sammen med en liten gruppe kunstnere 
og flyktninger fra Østerrike. 

 2.  Antroposofien er basert på arbeidet til Rudolf 
Steiner (1861–1925) og er en viktig inspirasjon 
for Camphill Landsbystiftelse. 

 3.  Første landsbyen Vidaråsen ble startet 1966 i 
Andebu, Vestfold kommune.

 4.  I dag finns det 6 Camphill landsbyer i Norge 
med ca. 150 mennesker med spesielle behov.  
se http://www.camphill.no 

 5.  Oppgaven til Camphill Landsbystiftelse er å 
skape et fellesskap gjennom å leve, lære og 
arbeide sammen med voksne med spesielle 
behov.  Se også sosialterapi.

 6.  Kunst og kultur vever seg inn i alle aspekter 
av landsbylivet og skaper inspirasjon og 
glede i et større perspektiv. Gjennom 
skuespill, dans, musikk, sang, maling eller 
modellering lokkes de kreative evnene frem 
som finnes i alle mennesker.

 7.  De fleste Camphill-landsbyene er bygget opp 
rundt en biodynamisk gård med dyr. Det 
dyrkes dyrefôr, grønnsaker og frukt til eget 
bruk og viderefordeling eventuelt også for 
salg.

 8.  Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet og 
landsbyboere og medarbeidere står side ved 
side om mange av oppgavene i landsbyen. 
Det finnes en stor variasjon av 
arbeidsoppgaver og verksteder. 

 9.  Natur og det ytre miljø. I 1986 ble den første 
vindmølle i Norge satt opp på Camphill-
landsbyen Vallersund Gård. Flere av 
landsbyene har økologiske renseanlegg for 
kloakkutslipp og avløp. Landsbyene i Norge 
har hatt bil-kollektiv i over 40 år. 

10.  Camphill Landsbystiftelse har en egen 
budsjettpost under Helse- 
og omsorgsdepartementet med egne 
retningslinjer for driften.

Malvik kommune har sett og nyttiggjort 
seg muligheter for kreative initiativ. 
Samfunnsøkonomisk har kommunen 
utvilsomt tjent godt på samarbeid med 
Jøssåsen og andre aktører.

Økonom og forfatter Irene Nygårdsvik 
(Spekulatoriet, Bergen) har gitt oss 
begrepet «raushetens økonomi». Da 
økonomene tok over som ledere i helse- 
og omsorgsetaten forsvant en stor del av 
pengepungen i byråkrati, sier hun i et 
radiointervju. Hvordan skal det gå i 
framtida hvis økonomene ved innkjøps-
kontorene skal forhandle med de som 
gir tilbud til folk? Malvik kommune har 

fra begynnelsen av sett verdien av å 
samarbeide med private aktører. Da vi 
startet opp landsbyen i grenda i Mostad-
marka ble vi ønsket velkommen med 
ordene: «Dansen rundt gullkalven» har 
ikke nådd Mostadmarka ennå». Vi, som 
70-tallsidealister, passet godt inn i de 
holdningene og ble derfor tatt åpent og vel 
imot. Ruth Hegland som var en sterk og 
markant taler for utviklingshemmedes 
rettigheter var stor nok til å verdsette ideen 
om mangfoldige tilbud. Derfor hilste hun 
landsbyen velkommen til Trøndelag. •••

Les mer om Jøssåsen på  
http://www.jossasen.no/Norsk.html
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Samtale om  
livet på Vidaråsen 
Landsby
Tekst: Rigmor Skålholt  
rigmor.skalholt@gmail.com

På baksiden av SOR RAPPORT står det: «SOR er 
opptatt av at alle mennesker med utviklingshemning 
skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og 
et aktivt liv i fellesskap med andre».  En varm høstdag 
tar jeg derfor turen til Vidaråsen landsby for å finne ut 
mer om hvordan fellesskapet med andre fungerer der.

Før jeg møter mine samtalepartnere går jeg en tur i 
landsbyen. Det bugner av giftfrie grønnsaker som snart 
er klar for innhøsting. Like ved gangstien grynter en 
flokk smågriser inngjerdet mellom to bolighus. På 
knauser og åskammer står fargerike hus, - grønne, blå, 
turkis, rødbrune, orange og lilla. Vidaråsen landsby er 
et fargerikt fellesskap både i overført og bokstavelig 
betydning.

Camphill Landsbystiftelse
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Det kan være vanskelig å skille mellom 
hvem som hjelper hvem. Kanskje er det de 
som bort utenfor landsbyene som trenger 
dette skillet? Her brukes begrepene 
landsbyboere og medarbeidere. 

Det er for tiden ca. 140 innbyggere 
i landsbyen med voksne og barn. Her 
bor medarbeidere fra 18 forskjellige 
nasjoner sammen med ca. 45 landsby-
boere. Jeg skal møte Eli, Ola, Runa og 
Harel. Vi setter oss sammen i møterommet 
på kontoret. 

Mine fire samtalepartnere får alle det 
samme spørsmålet: «Hvorfor valgte du å 
bo i en landsby?»

Eli Hartmann 
(59 år) forteller at 
hun kom til 
Jøssåsen i 1978 og 
var med på starten 
der.

Hun forteller at 
det var mor og far 
som fant ut at hun 
skulle til Jøssåsen. 
Da hadde hun vært 
et år på Peder 
Morseths folke høyskole i Trøndelag og 
Jøssåsen lå bare noen få mil fra skolen. 
Da foreldrene skulle reise hjem til Oslo 
vinket de farvel til Eli der hun sto sammen 
med Dag i høyvogna. Jeg sto sammen 
med foreldrene ved låvebrua den gangen 
og husker godt farens replikk: «Slik vil 
jeg gjerne se Eli». Noen måneder senere 
døde han i trygg visshet om at Eli hadde 
funnet et hjem. Etter et par år på Jøssåsen 
flyttet Eli til Vidaråsen for å komme 
nærmere mor. 

Eli bodde i familiehus sammen med 
5–6 andre landsbyboere og husansvarlige 
med barn. «Det var bråkete!» og hun ville 
flytte fra Vidaråsen, Særlig syntes hun at 
de andre landsbyboerne var for bråkete. 
«Broren min likte ikke at jeg ville flytte», 
sier hun. Så fikk Eli i stedet bo i et hus som 
står i utkanten av landsbyen. «Savner du 
å bo sammen med medarbeidere», spør jeg. 
«Nei!» svarer hun kontant. Nå bor hun 
sammen med Tor Arne. «Vi spiser frokost 
sammen. og middag spiser vi på Bestemors 
hus sammen med 3-4 andre. Carmen som 
bor i nabohuset hjelper meg å ordne 
rommet mitt når jeg skal skifte sengeklær 
og vaske bak sengen og kommoden». 
Tor Arne støvsuger huset og jeg vasker, 
forteller Eli.  Det er en grei arbeids-
fordeling. «Nå har jeg det fredelig og 
stille der jeg bor», sier Eli.

Ola Henningsen 
(22 år) forteller at 
han bodde hjemme 
hos foreldrene i 
Tønsberg før han 
kom til Vidaråsen.  
Ola har også gått 
på folkehøyskole 
og en stund bodde 
han på Gjennestad 
gartnerskole.

«Det ble for 
ensomt hjemme», sier han. «Jeg er 
en sosial person. Jeg liker ikke å være 
alene».

Nå har han bodd på Vidaråsen i 
6 måneder sammen med Runa og 
Harel og trives kjempegodt der sammen 
med 4 andre landsbyboere.
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Runa Evensen 
Gafni (33 år) 
forteller at hun kom 
til Vidaråsen 1 år 
gammel. Det var 
hennes foreldre som 
valgte landsbyen. 
Runa har tilbrakt 
de 5 første barn-
domsåra i lands-
byen. De holdt 
kontakt med Vidaråsen. Da Runa ble 
voksen bodde hun noen år i Spania i et 
fellesskap med voksne personer med 
utviklingshemning. Der tok hun imot flere 
puljer med landsbyboere fra Vidaråsen.  

Under sin kunstutdannelse i London 
møtte hun Harel.

Harel Gafni (37 år) 
kommer fra Israel. 
Under studietiden i 
England fikk han 
være med en 
medstudent på 
påskeferie til en 
Camphill-landsby i 
Irland. Han ble 
sterkt berørt av det 
han møtte. 
Drømmen om å leve i et fellesskap slo rot. 
Tanken om «Fellesskapet» har fascinert 
både Runa og Harel.  De har prøvd ut 
ulike fellesskap. Kibbutz i Israel. Biologisk 
dynamisk gårdsfellesskap. Etter en lang 
modningstid ble beslutningen om å flytte 
til Vidaråsen tatt. «Det gåtefulle i det 
å leve sammen. Dette at mennesker prøver 
å forstå seg selv sammen med andre», er 
det som motiverer, forteller Harel. Det er 

ikke viktig at noen er utviklingshemmet. 
«Vi er venner. Ola ser når jeg er trist. Da 
blir ikke problemet så viktig.» Ola blir rørt 
over dette og takker for sterke ord.

I Henrik Steffens hus hvor bl.a. Ola, 
Runa og Harel bor, starter de dagen med 
felles frokost. «Frokost sammen er viktig 
for meg,» sier Runa. «Noen våkner først 
under frokosten. Hva har du drømt i natt? 
Hvilke planer har du i dag?» Etter frokos-
ten samles de fleste i landsbyen på gårds-
tunet i sentrum av landsbyen til felles 
sang, enten det er sommer eller vinter. 
Her gis beskjeder og informasjon. Så går 
alle til sin arbeidsplass.

Ola går til bakeriet. Her arbeider 
han full dag. Han har lyst til å bli baker. 
Han har gjort avtale med baker 
Dominique og har fått lærlingeplass i 
bakeriet på Vidaråsen. De har inngått 
en 3 siders kontrakt med avtale om 2 års 
læretid. «Dette blir utfordrende», sier Ola. 
«Det vil kreve noen personlige offer». 
«Hva da?», spør jeg. «Fotballen», svarer 
Ola. «Jeg har spilt fotball i mange år.» 
Nå må han redusere fotballspilling 
til søndagene. Da reiser en gjeng fra 
Vidaråsen til Andebu og spiller mot 
andebuinger. 

Ellers er det nok å henge fingrene i på 
Vidaråsen. Ola var med å forberede 
17. maifeiringen i år. Neste år skal han 
holde 17. maitalen! Planene er klare. 
Sammen med Runa og 4 yngre lands-
byboere har de startet en gruppe som 
kaller seg UVG. Unge-Voksne-Gruppa. 
De møtes en ettermiddag i uka. Nå skal 
de ta en planleggingsutflukt til Karlstad 
for å forberede en ferie til Lofoten. Det er 
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de unge selv som organiserer aktivitetene. 
Runa forteller at hun er med som sjåfør.

Harel er verkstedsleder for gartneriet 
på Vidaråsen. Her er det bruk for mange 
hender. I tillegg til stort engasjement i 
gartneriet og i bofellesskapet, tar han en 
utdannelse i England. En langhelg i 
måneden reiser han og lærer Counselling. 
Han lærer å snakke med folk om livene 
deres, for å si det på godt norsk. Som en 
del av praksisen er han en dag i uka på 
Sem kretsfengsel og har samtaler med 
innsatte. 

Og hvordan ser Elis dag ut? Eli arbeider 

i veveriet om formiddagen. Etter lunsj 
arbeider hun i snekkerverkstedet. «Jeg liker 
begge verkstedene», sier Eli. Onsdagene er 
annerledes. Etter morgensamling har vi 
eurytmi i Hallen. Så er det allmøte. Etter 
lunsj er vi en liten gjeng som drar på 
sykkeltur. Vi tar pause enten i Andebu 
og Kodal og kjøper brus. Torsdager er det 
ofte konserter i Hallen. Fredag er det kino. 
Neste uke skal hun til Koster i Sverige en 
uke sammen med de som bor på 
Bestemors hus. 

Runa er husansvarlig på Henrik Steffens 
hus. Her er det allsidige oppgaver. Det er 

Postkontoret Vidaråsen.
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mange møter i landsbyen som må til for 
å organisere livet. Samtaler, kontakt med 
foreldre og habiliteringstjenesten. 
Rapporter skal skrives til kommuner som 
vil kvalitetssikre at tjenesten er god nok. 
Det skal lages husplaner og arbeidsplaner, 
handles og leges mat. Noen trenger følge 
til tannlegen eller til byen på en koselig 
handletur. En kveld i uka samles en 
gruppe som er glad i å tegne. Det er 
landsbyboerne som arrangerer denne 
aktiviteten. Runa trer støttende til når 

det trengs. Selv henter hun inspirasjon 
i de daglige små ting, men også i det 
kunstneriske arbeidet. En dag i uka har 
hun «hjemmedag» og da står staffeliet og 
venter på henne. Det er viktig å finne rom 
for å hente inspirasjon og å gi inspirasjon.  

«Hvilke utfordringer har dere i 
landsbyen?» spør jeg.

Ola: «Jeg kan bli flinkere til å dele 
med andre. Jeg kan bli gående å gruble 
og tenke på ting».

Eli forteller at hun er glad for å bo så 

På tur til Karistua Vidaråsen.
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stille og fredelig. Hun trives godt, men vet 
ikke hvem hun kan snakke med når ting 
kan bli vanskelig. 

Runa forteller at alt er ikke bare flott. 
Vi deler livet med hverandre, og vi er bare 
mennesker. Vi påvirker hverandre på godt 
og vondt. Hun er opptatt av å kunne omgås 
konflikter på en ryddig og verdig måte. For 
at fellesskapet skal være fruktbart, må vi 
også lære å ta vare på oss selv. Hun sier:

«Vi har så mange muligheter i 
landsbyen. Flere bomuligheter. Mange 
arbeidsplasser. Verksteder med høy kvalitet 
og som kan gi muligheter for yrkesfaglig 
utdannelse».  Harel forteller at det er folk 
fra mange nasjoner på Vidaråsen. De 
snakker godt norsk. Men han etterlyser 

norske medarbeidere! Herved er 
utfordringen formidlet.  

Og jeg minnes de gode kollektiv-årene 
hvor vi strømmet til landsbyene fra byer 
og bygder i Norge. I huset hvor Eli nå bor 
alene sammen med Tor Arne, bodde jeg 
sammen med to andre på samme rom. 
Vi var idealister som søkte noe nytt. 
Mye har forandret seg siden den gang, 
men noe er likevel det samme, tenker jeg 
litt nostalgisk. Jeg møter mennesker som 
er stolte av det de driver med. De som bor 
der har rike muligheter til utvikling på 
egne premisser, og ikke minst har de et 
aktivt liv i fellesskap med andre. Det må 
da være en framtid i dette? •••

10 kjappe om  
antroposofi 
Antroposofien vil ikke være annet enn en 
forsøksmetode for det allmenn menneskelige og 
for allmenne verdensfenomener. RUDOLF STEINER

 1.  Antroposofi kommer av gresk og betyr 
kunnskap eller visdom om mennesket. 

 2.  Antroposofien ble grunnlagt av Rudolf Steiner 
(1861–1925). 

 3.  Antroposofi er å bli klar over det spesifikt 
menneskelige i seg selv:  
Jeg er ikke bare et produkt av biologi og miljø, 
men er selv en produktiv og skapende 
åndelig individualitet. 

 4.  Antroposofien setter mennesket i sentrum, 
uansett kjønn, kultur, religion eller annen 
gruppetilhørlighet. 

 5.  Antroposofien betrakter jorden som en 
levende organisme som det er menneskenes 
ansvar å verne om og pleie. 

 6.  Derfor ligger det i antroposofien en spore til 
praktisk innsats for et menneskeverdig 
samfunn. Dette kommer til uttrykk i sosiale 

initiativ som barnehager og skoler i alle 
verdensdeler, biologisk-dynamisk jordbruk, 
legekunst og sosialterapi, etisk 
bankvirksomhet og mye mer. 

 7.  Antroposofien betrakter kunst, vitenskap og 
religiøsitet som likeverdige aspekter av vår 
virkelighetsforståelse. Den søker å forene de 
tre i et helhetsperspektiv. 

 8.  I følge antroposofien kan ethvert menneske 
utvikle evner til å iaktta den åndelige verden. 
Gjennom antroposofisk-meditativ praksis kan 
mennesket komme fra å tro på noe åndelig til 
selv å erfare det åndelige. 

 9.  Antroposofien appellerer til selvstendig 
tenkning og vurderingsevne, og avviser alt 
som har å gjøre med dogmatikk eller 
sekterisme. 

10.  Derfor kan hvem som helst, uavhengig av 
kulturell bakgrunn eller religiøs og 
vitenskapelig overbevisning, bli medlem av 
Antroposofisk Selskap. 
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Den kronglete  
veien til et tilbud 
i en landsby
Tekst: Ragnhild Castberg,  
leder av pårørendeforeningen  
ved Vidaråsen landsby

Vi har erfart at mange ønsker et tilbud i en 
landsby, men på grunn av de kommunalt 
ansattes forskjellig holdninger til, og 
kunnskap om, et slikt tilbud er det mange 
som ikke får en slik mulighet. 

Camphill Landsbystiftelse
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Som leder av pårørendeforeningen ved 
Vidaråsen er det viktig å formidle noen 
erfaringer fra oss som har den givende, 
men også krevende oppgaven, å ivareta 
våre nærmeste som karakteriseres som 
psykisk utviklingshemmet. De blir ofte 
oppfattet som en ensartet gruppe med 
identiske behov, noe HVPU-reformen 

kan vitne om. Det som imidlertid 
kjennetegner dem er antakelig at de har 
større ulikheter seg i mellom enn mange 
andre grupper med spesifikke felles 
kjennetegn og behandlingsforløp. 

Sterkt forenklet er det å være psykisk 
utviklingshemmet å være født med evner 
og muligheter som kan være vanskelige 
å oppdage, fordi vi ikke kjenner oss igjen 
i  «den enkeltes landskap». Det eneste 
som kan bøte på vår manglende gjen-
kjennelse er kunnskap, evne til omsorg 
og engasjement for å finne frem i ukjent 
terreng sammen med våre kjære.

Kommunenes omsorg for psykisk 
utviklingshemmete preges av store for-
skjeller i hvordan de legger til rette for den 
enkeltes behov for et individuelt tilrettelagt 
tilbud. Planlegging og gjennomføring av 
tilbud stiller høye krav til kunnskap hos 
både pårørende og kommunalt ansatte om 
det sjeldent rike mangfoldet hos våre 
nærmeste. En slik kunnskap innebærer 

Ragnhild Castberg.

St. Hansfest Jøssåsen.
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ikke minst å erkjenne vår begrensete inn-
sikt i hvor store variasjoner det er mellom 
den enkeltes ferdigheter og muligheter. 
At psykisk utviklingshemmete ofte 
defineres som en enhetlig gruppe ved 
tilrettelegging av tilbud, kan bli fatalt 
for den enkelte. Dette er en av mange 
utfordringer som pårørende og kommu-
nene står overfor når det skal gis et faglig 
forsvarlig tilbud den enkelte. 

På den annen side finnes det likevel 
noen fellestrekk, blant annet at de ikke 
selv kan  «kjempe» for å få dekket sine 
ønsker og behov. De er avhengige av 
pårørendes evne og mulighet til å målbære 
deres ønsker og behov overfor den enkelte 
kommune. Det fører igjen til en særlig 
sårbarhet for mangelfull kunnskap både 
hos pårørende og kommunene. Ikke 
sjelden fører dette til isolasjon og 
omsorgssvikt. 

Som pårørendeforening ser vi store 
forskjeller i kommunenes syn på hva som 

skal til for å ta vare på de som står oss nær. 
Kommunenes praksis viser en sterkere 
vektlegging av det kommunale selvstyre 
enn vektlegging av omsorg for spesielt 
sårbare enkeltindivider. Mange av oss 
har lagt ned mye arbeid for å lete etter 
rettsregler som skal beskytte og gi våre 
nærmeste et faglig forsvarlig tilbud. Vi har 
saumfart regjeringens utredninger og 
planer og ser at de har gode intensjoner, 
men finner ikke rettsregler som sikrer 
etterlevelse av intensjonene. For mange av 
oss har det vært en lang vei å gå for å forstå 
at jakten på våre kjæres rettigheter og 
kommunens plikter er forgjeves. Det er 
den enkelte kommunes egen forståelse av 
regelverket som er avgjørende for hvilket 
tilbud kommunen mener det er faglig 
forsvarlig å tilby den enkelte, og om 
landsbyenes tilbud blir vurdert som 
aktuelt. Å lytte til hva den enkelte 
utviklingshemmedes selv ønsker kan 
gå kommunale ører hus forbi. Slik 

Påskesøndag frokost Jøssåsen.
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regelverket er utformet oppfattes det fra 
mange pårørendes ståsted at det er 
kommunene og ikke enkeltindividet 
som gis rettigheter, og våre erfaringer viser 
at dette fører til en urimelig forskjells-
behandling i dagens kommune Norge. 

En rekke kommuners mangel på 
fagkunnskap, kombinert med en tilnærmet 
fraværende rettssikkerhet for dem det 
gjelder, bidrar til uverdige forhold for våre 
kjære. Derfor er det et kjent fenomen at  
«ressurssterke» foreldre flytter til kommu-
ner som har god kunnskap og tilsvarende 
tilrettelegging for de ulike behovene som 
psykisk utviklingshemmete har. Forskjells-
behandlingen kan illustreres ved fore-
spørsler fra pårørende til kommunene. 
De som ønsker at landsbytilbudet skal 
vurderes, som et alternativ til kommunens 
eget tilbud, blir møtt med svært for skjel-
lige synspunkter. Noen blir møtt med at: 
«I vår kommune benytter vi ikke private 

tjenestetilbydere». Andre kommuner setter 
pris på å bli gjort oppmerksom på at 
landsbytilbudet eksisterer og uttaler at 
dette tilbudet har kvaliteter som kommu-
nen selv ikke har forutsetninger for å gi. 
Noen kommuner kjenner tilbudet godt, 
har gode erfaringer, og anbefaler dette for 
de av sine brukere som har behov for 
fellesskapet og det helhetlige tilbudet som 
landsbyene tilbyr. Vi forstår at kommu-
nene ikke kan tilby en tilsvarende inte-
grering av bofellesskap, arbeid, kultur og 
fritid som det landsbyene kan. Men det 
bør være en rettighet for den enkelte 
(pårørende/verge) å kunne søke om et 
tilbud i en landsby, og en plikt for 
kommunen å vurdere landsbytilbudet 
på et forsvarlig faglig grunnlag. 

Det er ikke vond vilje som forårsaker 
at kommuner avslår den enkeltes eller de 
pårørendes søknad om å forsøke å bo i en 
landsby, det er mangel på kunnskap og 

Musikkterapikurs på Jøssåsen.
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manglende rettsikkerhet for dem det 
gjelder. Noen av de som bor i landsbyene 
har måttet kjempe lenge for å komme dit. 
Dessverre er det mange pårørende som 
ikke har krefter til å fullføre den kronglete 
og årelange vandringen mellom ulike 
kommunale og statlige enheter for å gi sine 
nærmeste et godt tilrettelagt tilbud. 

Avslutningsvis er det viktig å få sagt at 

landsbyene er til stor glede for oss som 
pårørende, her blir vi sett på som en 
verdifull ressurs. Vidaråsen pårørende-
forening gir honnør til de kommunene 
som hjelper til langs veien til landsbyene. 
Vi håper mange kommuner vil gjøre seg 
kjent med tilbudet, og at de besøker en 
landsby for å få et bedre grunnlag for sin 
faglige vurdering. •••

10 kjappe om  
biologisk-dynamisk jordbruk 
 1.  Det biologisk-dynamiske jordbruket er et 

kretsløpsjordbruk basert på lokale og 
fornybare ressurser. I driften inngår husdyr-
hold, overveiende drøvtyggere, og gården 
søker å være selvforsynt både med grovfôr, 
kraftfôr og gjødsel. Gårdens individualitet 
utvikles ut fra stedets naturgitte forhold som 
topografi, jordsmonn og klima. Plantesorter, 
dyreraser og vekstskifte tilpasses stedets 
økosystem og egenart. 

 2.  Prinsippene stammer fra «Landbrukskurset» 
som Rudolf Steiner holdt i 1924, da det 
moderne landbruket med bruk av 
kunstgjødsel og sprøytemidler var i sin spede 
begynnelse. Steiner advarte mot følgene av 
at jordbruket trekkes ut av naturens 
sammenheng. I det biodynamiske landbruket 
tilstreber gårdbrukeren å forstå naturens 
livsrytmer og prosesser for å forbedre og 
styrke jordkvaliteten. 

Driftsbygning på Vidaråsen.
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 3.  Særegent for den biodynamiske bonden er at 
han tar hensyn til månefaser og planetenes 
posisjoner i forbindelse med såing og 
høsting. Dessuten benyttes sprøyte- og 
kompostpreparater for å styrke livskreftene i 
kompost, jord og planter. Preparatene 
fremstilles med utgangspunkt i mineraler 
(silisium), gjødsel (kugjødsel), kjente 
helseplanter (ryllik, kamille, brennesle, 
eikebark, løvetann, vendelrot) og organer fra 
husdyr (horn, blære, tarm). 

 4.  Biologisk-dynamisk er en egen 
landbruksmetode, og inngår under 
fellesbetegnelsen økologisk landbruk. 
Metoden er et resultat av over 80 år med 
forskning, eksperimentering og praktiske 
erfaringer. Flere vitenskapelige forsøk viser at 
metoden styrker og opprettholder matjordas 
fruktbarhet, bygger opp matjordas 
humusinnhold og styrker dens evne til å 
binde CO2, samt bidrar til plantenes sunnhet.1 
Det biodynamiske jordbruket sørger for en 
forbedring av jordstrukturen, noe som gir et 
robust landbruk. Internasjonalt har dette i 
senere tid vakt oppmerksomhet især blant 
vinbønder som i økende grad adopterer 
biodynamiske dyrkingsmetoder, bl.a 
Domaine de la  
Romanée-Conti i Burgund som regnes for å 
være verdens beste vinprodusent, uansett 
land eller region. 

 5.  Metoden har vært praktisert i Norge fra 1931 
da Nordre Sletner gård la om til biologisk-
dynamisk. Det er 25 biodynamisk godkjente 
gårder, men langt flere benytter prinsippene. 
Biodynamisk dyrking drives i ca. 50 land. 
Biodynamiske bønder har vært sentrale innen 
forskning og har vært pionerer i utviklingen 
av økologisk jordbruk. De samarbeider aktivt 
med det økologiske miljøet som teller rundt 
2800 gårder i Norge. 

 6.  Gården ses på som en levende organisme 
som kan gi plass til mange mennesker og 
utvikle ulike samarbeidsformer; både mellom 

gårder og forbrukere. Mange gårder søker å 
være en pedagogisk arena for barn og unge 
voksne. Den er et viktig alternativ til de 
«tause gårdene» der monokulturen råder. 

 7.  Den biodynamiske ideen omfatter også 
nødvendigheten av et assosiativt samarbeid 
mellom produsenter, omsetningsledd og 
forbrukere. Dette kan foregå gjennom avtaler 
om hva som produseres, hvordan dette skjer, 
til hvilken pris, distribusjon og omsetning. 
Samarbeidet kan skje gjennom andelsland-
bruk, verdisamvirke eller kooperativ. I Norge 
var Helios et suksessrikt distribusjonsforetak 
for biodynamiske produkter fra 1969 til 2008. 

 8.  Den biodynamiske produksjonen har 
Demeter som sitt eget godkjennings merke, 
og stiller strengere krav enn vanlig økologisk 
drift. Bl.a er det ikke tillatt å importere gjødsel 
fra konvensjonelt dyrehold. Demeter-
sertifisering kan først skje etter minst tre års 
drift etter biodynamiske prinsipp. Merket 
kommer i tillegg til det økologiske Ø-merket. 
Demeter har egne regler for produkt-
behandling, f eks skal melkeprodukt ikke 
homogeniseres og juice kan ikke lages av 
konsentrat. Korn skal helst males på 
steinkvern og ikke på hammer kvern. All bruk 
av kjemiske hjelpemidler må unngås. 

 9.  Salg av Demeter-produkt skjer i butikkene 
blant annet under merkevaren Helios. Mange 
biodynamiske gårder har direktesalg, flere 
leverer matkasser til skoler, barnehager, 
enkeltforbrukere og andelshavere. Noen 
gårder selger produktene på Bondens 
marked og gjennom lokale distributører.  
Oversikt over gårdene finnes på www.
biodynamisk.no. 

10.  Biologisk-dynamisk Forening er en 
interesseorganisasjon og sammenslutning av 
gårdbrukere og andre som vil støtte opp om 
utviklingen av dette jordbruket. I det inngår 
også en interesse for ethvert menneskes 
utvikling og behov, både ernæringsmessig, 
sosialt og åndelig. 

1)  De mest kjente forsøkene er det 21-årig såkalte DOK-forsøket utført ved FiBL (Forschungsinstitut für 
biologische Landwirtschaft i Sveits) , K- forsøkene ved Nordisk forskningsring i Järna fra 1958 til 1979, UJ-
forsøkene i Uppsala, og IBDF forsøket i Tyskland.
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Tanker om nye 
boformer i 
landsbyene
Medleverskap – Menneskets grunnleggende 
behov i det mellommenneskelige

Tekst: Will Browne,  
koordinator og daglig leder  ved Vidaråsen landsby  
will.brown@vidaraasen.no

På Vidaråsen har vi grublet mye over «hemmeligheten» bak 
livet i landsbyen. Det sosiale fellesskapet som har gitt et godt 
liv til så mange mennesker i snart femti år. Det kan virke som 
om begrepet medleverskap er det nærmeste til å dekke dette 
nesten ufattelige konsept for vår tid. I begrepet ligger en slags 
«magi» som må oppleves for å forstå hva det går ut på. At en 
gruppe mennesker med forskjellig utgangspunkt, som ellers 
aldri ville ha valgt å bo sammen, deler livet med hverandre 
i hverdag og fest, er uvanlig.  Hver bolig, bestående av en 
tilsynsfamilie eller enkeltpersoner, som lever sammen med 
en eller flere landsbyboere med funksjonsnedsettelse, gir 
en trygg ramme med sunne dagsrytmer. Livet deles på godt 
og vondt. 

Camphill Landsbystiftelse
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Å møte «uvanlige» mennesker hver dag, 
og å bli møtt av dem, krever en spesiell 
innstilling hvis dette medleverskapet skal 
være fruktbart. Det gjelder å finne seg til 
rette i en sosial sammenheng hvor man 
hver dag er nødt til å prøve å lære litt mer 
om seg selv og sine medmennesker. Der 
man ellers kanskje ville snu ryggen til eller 
tidd stille, blir man oppfordret til å bryte 
gjennom egne hemninger overfor den 
andre. Dette gir mulighet for kjennskap 
og fellesskap som ellers vanskelig kunne 
oppstå. Gruppen med ulike og kanskje 
tilsynelatende uforenelige personligheter 
kan bli en tett sammenvevd sosial enhet 
hvor alle kan støtte hverandre på hver sin 
unike måte. Det er dette som er «magien». Will Browne.

Påskespill Raniero Vidaråsen.
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Mikkelsmessfeiring på Vallersund.

St. Hansfering på Camphill, Rotvoll.
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Vi har opplevd gang på gang at 
mennes ker kommer til landsbyen og 
finner seg selv. De har muligens tidligere 
fått rikelig med tjenester og materielle 
tilbud, men ikke mulighet til et sosialt liv 
hvor de kan bety noe for andre. Alle 
trenger å føle seg sett og nyttig. En 
medarbeider som har vært over et år i 
landsbyen ga nylig uttrykk for stor lykke. 
Husansvarlig var borte noen dager og 
vedkommende måtte ta ansvar og vise 
hvem hun var og hva hun kunne; noe hun 
ellers ikke ville gjort. Opplevelsen av å bli 
synlig var mye verdt for henne. 

Vi hører stadig hvordan vår tid preges av 
individualisme og menneskets økende krav 
om autonomi og medbestemmelsesrett.
Både blant medarbeidere og beboere er det 
stadig flere som ønsker egen bolig og frihet 
til å delta eller ikke delta i fellesskapet. 
Samtidig viser erfaringer som nevnt 
ovenfor at vi blir mer «menneskelig» når 
vi finner oss i sammenhenger som vi i 
utgangspunktet ikke hadde valgt. Det er 
noe av landsbylivets paradoks. Vi trenger 
hjelp til å heve oss opp til å bli den vi 
egentlig kan være, men det innebære at vi 
møter motstand og gir motstand til dem 

Vallersund gård driver Framskolen, et folkehøgskolelignende toårig skoletilbud for unge voksne med 
utviklingshemning. Her inngår båt- og friluftsliv som en del av undervisningen.
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som er rundt oss. Samtidig trenger alle tid 
og rom for seg selv. Vi kan ikke være 
sosiale mennesker bestandig, men må hvile 
og finne styrke og kraft for å fornye oss 
selv.  Det er avgjørende at alle får mulighet 
og hjelp til å finne dette indre rommet. 

På Vidaråsen prøver vi å forske på ulike 
aspekter av menneskets behov og har de 
siste årene utviklet flere varianter av 
botilbud. Individuelle løsninger med egen 
bolig, eller tilknytning til et mindre eller 
større fellesskap utprøves. Landsbyen 
forsøker på ulike måter å ta hensyn til 
behovet for private stunder og intime 

relasjoner. Vi ser at mangfold er gunstig 
og gir muligheter for utprøving av nye 
måter å bo på i landsbysammenheng. 
Foreløpig ser vi at de aller fleste trives best 
med en fast tilknytning til en etablert 
«familiehus» med den tryggheten og de 
forpliktelser som det innebærer. Der hvor 
økt behov for privatrom kreves, for 
eksempel av barnefamilie eller beboere i 
visse livsfaser, ser det ut som annekser i 
direkte forbindelse med et hus er optimalt. 

Pust i hverdagen er et kjempetema 
og avgjørende for at «medleverskap» kan 
fungere. Alle har behov for en pust, men 

Husarbeid på Vidaråsen.
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det er ikke lett å finne strukturer som 
sikrer dette. Det blir fort at innføring 
av for eksempel «fritid» leder til et skille 
mellom jobb og fritid, noe som står i 
motstrid til selve landsbytanken. Det 
blir som å være tilkoblet en kunstig lunge; 
pustingen blir mekanisk og passiv. Det 
medfører fare for at de enkelte med-
arbeidere møtes sjeldnere og sosialtid, det 
gullet som skinner i landsbylivet, svinner 
hen og beboere kan føle seg til bry. 
Erfaringer på Vidaråsen, så langt, viser 
at ansvarsfordeling og strukturert 
arbeidstid eller turnuslignende ordninger 
må brukes med varsomhet og balanseres 
med økt fokus på det som bringer oss 
sammen. Vi blir ikke lykkelig i landsbyen 
med mer fritid hvis ikke vi også oppdager 

økte muligheter for å delta i og bidra til 
det som virkelig er spesielt ved våre steder; 
kultur, arbeid og sosialt samvær. •••

10 kjappe om  
sosialterapi 
 1.  Sosialterapi er undervisning og omsorgs-

arbeid for mennesker med spesielle behov. 

 2.  Metodisk bygger sosialterapi på antroposofisk 
menneskekunnskap. 

 3.  Internasjonalt består de antroposofiske 
omsorgsvirksomhetene av rundt 600 
institusjoner og organisasjoner i 40 land, 
fordelt på alle verdensdeler. 

 4.  Den første sosialterapeutiske virksomheten i 
Norge ble etablert  i 1938 på Kapp i Østre 
Toten, i dag det sosialterapeutiske 
hjemmet «Granly Stiftelse». 

 5.  I Norge finnes det tilsammen ti sosialterapeu-
tiske hjem og fire skoler for barn og ungdom. 

 6.  Sentralt i det antroposofiske menneskesynet, 
står tanken  om at legemlige og sjelelige 
handikap utfordrer menneskets ånds kjerne  
i å komme til uttrykk. Menneskets åndskjerne 

anses  å være like friskt hos alle mennesker, 
og et liv med utviklingshemming er  et 
fullverdig liv.  

 7.  Den sosialterapeutiske intensjonen er å gi 
hele mennesket en mulighet til å utvikle seg, 
på tross av fysiske og sjelelige begrensninger. 

 8.  De sosialterapeutiske virksomhetene omtaler 
oftest de utviklings hemmede som «beboere», 
og gir et helhetlig tilbud bestående av bolig, 
arbeid, kultur og fritid der et rikt fellesskap 
står sentralt. 

 9.  Kunst og kultur har en sentral plass og 
elevene og beboerne er ofte selv aktive 
utøvere, gjerne sammen med medarbeiderne. 

10.  De sosialterapeutiske virksomhetene ser det 
også som sitt ansvar  
å vise omsorg for natur og miljø gjennom bl.a. 
biodynamisk/økologisk jordbruk og kosthold. 

Bakeriet på Helgeseter.
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Om størrelser  
og innhold
Tekst: Geir Legreid,  
daglig leder ved Helgeseter 
geir@helgeseter.no

Fjorårets utgivelser av SOR—rapport sluttet med en 
oppfordring fra Jarle Eknes om å ta en debatt på hvor 
store samlokaliserte boenheter skal være. Skal det 
settes en grense?

Med kommunenes etter hvert mangfoldige 
boløsninger for mennesker med utviklingshemning, 
er det absolutt på sin plass å drøfte temaet. Men 
handler det bare om størrelse? Jeg tenker at en ideell 
bosituasjon handler om langt mer enn å disponere 
egen leilighet, eller å dele arealer med andre i 
fellesskapsløsninger. 

Mitt innspill baseres på mange års erfaring med 
både små og store bofellesskap, men ett fellestrekk har 
vært en rød tråd i alle virksomhetene jeg har arbeidet 
med – det helhetlige innholdet, med inspirasjon fra 
antroposofisk sosialpedagogikk. Kanskje det er behov 
for noen fakta. 
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«Landsbyene» – store, og  
integrerte fellesskapsløsninger  
(www.camphill.no)  

Det finnes i Norge 10 ulike antroposofiske 
virksomheter som drifter ulike typer 
botilbud for mennesker med utviklings-
hemning. Av disse ti har 6 av virksom-
hetene gått mye lengre enn ansvars-
reformens intensjoner om normalisering 
og inkludering. Virksomhetene definerer 
integreringstanken bokstavelig – mennes-
ker med og uten funksjons nedsettelser bor 
og lever i sammen, i en liten «landsby».  
Rollen som ansvarlige pedagoger og 
veiledere skal balanseres med rollen som 
medlem av landsbyen. Dette er for de 
fleste uvanlige valg, men fullt ut gjennom-
førbart. Landsbyene har et gårdsbruk 
knyttet opp til driften, basert på en 
økologisk eller biodynamisk jordbruks-

forvaltning, lønn og godtgjøring er langt 
på vei behovsbasert, og det spirituelle og 
kulturelle livet har gode vilkår for dem 
som vil ta del i det. Landsbyene er godt 
integrert i sine hjemkommuner, og har 
stort sett et svært godt samarbeid med 
sine naboer i lokalsamfunnet. På tross av 
sin alternative livsvei er menneskene her 
de samme som vi møter andre steder i 
samfunnet, i alle fall der engasjement og 
høye målsettinger er viktige drivkrefter. 

Boligene er integrerte løsninger hvor 
en tilsynsfamilie, eller enkeltpersoner, lever 
sammen med en eller flere landsbyboere 
med funksjonsnedsettelse. Her er egne 
private arealer til alle, men fellesarealene 
er romslige og innredet med tanke på et 
levende fellesskap. De fleste «brukerne» 
(landsbyboerne) er relativt bra fungerende, 
både med hensyn til arbeidsoppgavene 

Helgeseter, oversiktsbilde 1951.
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i landsbyen, og til det å leve i et stort sosialt 
miljø. De som bor her har valgt denne 
typen boform selv, og det er en viktig 
premiss. Jeg har møtt flere landsbyboere 
som har flyttet fra kommunalt tilrettelagte 
bofellesskap, for å leve sitt liv i landsbyene, 
hvor de opplever større valgmuligheter og 
interessante utfordringer med tanke på 
arbeidsplasser, bolig og sosial utfoldelse. 

«Klyngetunmodellen» – større 
fellesskapsløsninger hvor integrasjon 
også skjer ved et bevisst forhold til 
nærmiljøene
Blant de antroposofiske virksomhetene 
finnes to større fellesskapsløsninger som 
i innhold og form kan minne mye om 
landsbyene, men som skiller seg ut på ett 
vesentlig felt – medarbeiderne er ansatt på 

vanlige tariffestede vilkår og bor utenfor 
virksomheten. Ett av disse er stiftelsen 
Granly på Toten, som ble etablert i 1938 
og med det er Norges eldste sosialpeda-
gogiske hjem. Det andre er Virksomheten 
Helgeseter som ble etablert i 1954. 
Begge virksomhetene har som landsbyene 
gårdsbruk/ hagebruk, bakeri, og en rekke 
verksteder, med fokus på å ivareta tradi-
sjonshåndverk og produsere varer av høy 
kvalitet.

Helgeseter (www.helgeseter.no) hvor jeg 
selv arbeider, har i dag seks bofellesskap 
med alt fra tre til ni leiligheter i hvert hus. 
Husene er nøye plassert i forhold til øvrig 
bygningsmasse og natur, og omkranser 
et vakkert opparbeidet tun. Boligene er 
svært ulike, men samtlige har leiligheter 
i størrelses  orden 35–55 m2. Husene har 
store og innbydende fellesstuer og kjøkken 
som er plassert slik at de er naturlige 
samlings punkt for beboerne. Variasjonen 
i leilig hetene baseres på tilretteleggings-
behovene. Grunnet relativt mange beboere 
med fysiske funksjonshemninger er flere av 
leilighetene spesialtilpasset. Det siste 
bofellesskapet som ble bygget i 2009 har 
ni leiligheter. Det er bygget med tanke på 
aldringsbehov, og utstyr som transportable 
stoler, senger, og løfteanordninger som 
krever plass. Det er et uttalt mål at beboerne 
på Helgeseter skal kunne gis et tilrettelagt 
tilbud livet ut, uten å måtte flytte til et 
annet bosted i livets siste periode.

Et så stort kompleks, med mange 
boliger, verksteder og forsamlingslokaler 
gir mye rom for et levende sosialt og 
kulturelt liv, og det bidrar positivt til 
omverdenens interesse for stedet og de 
som bor der. Jevnlig arrangeres det fester 

Eventyrkarneval. 
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og markeder, konserter og skuespill som 
naboer, venner, og andre kan delta på. 
De antroposofiske virksomhetene har hatt 
en kultur for å være en del av sitt nærmiljø. 
Vi ser det som en naturlig oppgave å 
invitere andre inn til oss på en måte som 
kan være til glede for de som bor her og 
de som kommer på besøk.  Ensomhet er 
ikke noen stor utfordring, men for 
mennesker som ønsker mindre kontakt 
med andre eller har behov for skjerming, 
har de største av virksomhetene klare 
begrensninger. Derfor er vi bevisste på 
å påpeke at de som ønsker å bo i et så stort 
miljø bør være minst gjennomsnittlig 
interessert i sosial kontakt.

«Naboskapsmodellen» –  
en integrert løsning
 I Bergen ligger et av de mest interessante 
boalternativene jeg har vært innom. 
Stiftelsen Verdandi på Garnes, bygget 
i 1985 et bofellesskap for tre beboere og 
tre tilsynsfamilier. I tillegg ble det bygget 
et lite bolighus på tomten som først huset 
en privat leietaker som ønsket å bo og 
sosialt bidra til det lille miljøet som 
etablerte seg. De siste årene har dette huset 
vært leid ut til en av beboerne. Bofelles-
skapet er designet med svalgang som gir 
assosiasjon til et gammelt Bergenssmau, 
hvor man kan nå de forskjellige leilig-
hetene. Tre tilsynsfamilier bor i huset og 
delvis arbeider eller bidrar i tilsynet med 
beboerne. To beboere har sine egne 
leiligheter, som etter hvert er tilpasset 
deres valg av livsløp – et samboerskap som 
kjærester.

Naboskapsmodellen er en fin løsning, 
og minner mye om de impulsene som man 

finner i landsbyene, men naboskapet er i 
tillegg integrert midt i et boligområde på 
Garnes, og arbeidstilbudet er i tilrettelagte 
bedrifter utenfor den antroposofiske 
virksomheten. På en måte forsøker 
«naboskapsmodellen» å koble det beste 
fra flere inkluderingsperspektiver – 
landsbyenes integrerte boløsninger, og 
ansvarsreformens idealer om integrasjon 
i nærmiljøet. Naboskapsmodellen er ut 
fra mål om integrering og inkludering 
en modell som burde ha stor interesse 
i diskusjonen om sosiale fellesskaps-
løsninger for mennesker med utviklings-
hemning. Det har den ikke fått, verken 
fra fagmiljøene, eller norske kommuner. 
Hvorfor vet jeg ikke, men modellen har 
en viss sårbarhet – størrelsen. I dette 
fellesskapet skal ikke bare brukerne trives 
sammen, men også tilsynsfamiliene, og 
ved konflikter vil det, for alle som bor her, 
være mindre muligheter for mobilitet 
internt i huset. 

Innhold og kvalitet
Hva er viktig for menneskene som bor i de 
fellesskapsløsningene som kommuner og 

Fysioterapi i bassenget på Helgeseter.
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private stiftelser tilbyr? Jeg vil tro de fleste 
utviklingshemmede har samme behov som 
folk flest i sine hjem. Følelse av egenverdi, 
trygghet, grunnleggende sosial kontakt, 
respekt for den man er, selvbestemmelse 
mm. Slike kvaliteter lar seg ikke ensidig 
realisere selv om man kjøper egen leilighet, 
eller bor i et bofellesskap. Innholdet, 
aktivitetene som foregår der, menneskene 
som bor der, og personalet som arbeider 
der er alle avgjørende bidragsytere. 

Men kan størrelse bidra til gode 
kvaliteter? Ja, mener de antroposofiske 
virksomhetene. Et større miljø kan bedre 
rekruttere fagpersonell, det blir lettere 
å skape et levende kulturliv, og viktigst 
av alt – et større fellesskap sikrer som 
regel  sosial kontakt med andre. 
Det er i møte med andre vi blir til. Derfor 
tror vi på, og organiserer virksomhetene 
som sosiale møtepunkter både ved 
utforming av hus, på arbeidsplassen og 
ved et aktivt kulturliv. Et stort miljø vil 

også ha drivkrefter som ønsker konti-
nuerlig utvikling. Det skaper nye 
muligheter, mens et lite miljø ofte er 
prisgitt omgivelsenes støtte – både sosialt, 
kulturelt og økonomisk. Personlig mener 
jeg at det privilegiet som er gitt virksom-
hetene, gjennom statlige og kommunale 
avtaler med Landsbyene og store virk-
somheter som Helgeseter og Granly, 
forplikter til innsats. Det er en fordel 
for oss å få drive stort. Og vi opplever 
at omverdenens interesse er større fordi 
vi har flere krefter å spille på, flere 
mennesker, og et større sosialt og faglig 
nettverk. Oppmerksomheten viser seg også 
i mange søknader og forespørsler om å få 
bo i landsbyene og i våre andre virksom-
heter. Om interessen i fremtiden vil være 
like stor for denne typen tilrettelagte  
bo- og arbeidstilbud, blir spennende å se. 

Retten til å velge sitt bosted begrenses
For mange av søkerne med utviklings-
hemning som i dag ønsker tilrettelagte 
botilbud i norske kommuner, mangler en 
viktig rettighet – valg av boform og valg 
av bosted. Drømmen om egen bolig 
begrenses av langt flere forhold enn folk 
flest må finne seg i; fordommer, plassering 
av kommunenes personalressurser ved 
behov for oppfølging, finansierings-
løsninger over kommunegrensene, avstand 
til arbeidsplass og dagsenter, etc. I dag er 
jussen for svak, og kommunebyråkratiets 
motivasjon er preget av begrensninger i 
økonomi, faglige ressurser, og manglende 
perspektiver på ulike boalternativer. Det er 
på høy tid å tenke nytt, og se på de mulig-
hetene som finnes. Men det vil kreve en 
felles innsats hvor både politikere, admini-

Høyonn på Helgeseter.
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strasjon, fagmiljøene, og arbeidstakerne 
setter hverandre i stevne på lokalplan. 
I alle fall om kollektive boformer skal 
være utgangspunktet for kommunenes 
tjenestetilbud. 

Kan stigmatisering skje  
via fagmiljøene?
Jeg tror det er vanskelig å drøfte spørsmål 
om størrelser og type boløsninger, om 
ideologiene tar over for dialogen. Slik sett 
er jeg skeptisk til en debatt om størrelser 
alene. Det er heller ikke utenkelig at flere 
mennesker, både med og uten funksjons
nedsettelser, i fremtiden setter sosiale 
fellesskapsløsninger høyere enn i dag, og 
at det kan bli vanligere med boformer som 
kan minne om de integrerte løsningene 

som finnes i landsbyene, på Helgeseter, 
eller i bofelleskapene rundt i landet. 
Økt valgfrihet blir for meg et viktig 
prinsipp.

Det er en også fare for at fagmiljøenes 
holdninger i spørsmålet om størrelser, kan 
være med å stigmatisere forestillingen om 
at kollektivløsninger av en viss størrelse er 
mindre verdt enn andre boformer. Det bør 
unngås og her har vi alle et ansvar for en 
balansert debatt. Om Eknes sin utfordring 
handler om å trekke grenser i forhold til 
kommuner som primært styres av 
økonomi og funksjonalitet, fremfor 
innhold og kvalitet, kan en avgrensing 
være en av løsningene. Det hadde bare 
vært en så mye mer interessant utfordring 
å få jobbet med innholdet i stedet. •••

Griserøkt på Helgeseter.
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Normalisering, 
livskvalitet og 
brukermedvirkning 
i dagsenter for 
utviklingshemmede
Av Kjersti S. Fjeldal, Asle G Hovstø  
& Carl C. Bachke, Universitetet i Agder 
carl.c.bachke@uia.no

Dagsenter for utviklingshemmede er knapt 
forsket på. Hva ansatte tenker om begrepene 
normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning 
i dagsenterdriften er lite belyst. I denne studien 
er ni dagsenteransatte fra tre sørnorske kommuner 
intervjuet. Funnene viser at ansatte mener 
begrepene påvirker både deres forhold til brukerne 
og dagsentervirksomheten. Informantenes 
beskrivelser av begrepenes aktualitet i dagsenter-
arbeidet matcher godt med sentral teori. Samtidig 
antyder de at begrepsinnholdet i noen grad har 
endret seg over tid – siden HVPU-reformen ble 
iverksatt. Delvis gir de anslag til noe nytt innhold.  
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Introduksjon
NOU (1991-20:37) peker på tre «gode-liv-
viktige» ideologi-begreper som angår alle 
mennesker – også personer med utvik-
lings hemming. Det første, livskvalitet, 
fordrer de to andre, normalisert livssituasjon 
og retten til å bestemme over eget liv.  
Denne artikkelen belyser hvordan ansatte 
ved dagsenter for utviklingshemmede 
opplever at deres arbeidsdag influeres av 
disse tre ideologiske begrepene. I liten grad 
har dette vært beskrevet i eksisterende 
norsk dagsenterforskning. Artikkelen 
redegjør kort for tidligere forskning, samt 
synspunkter i offentlige dokumenter, og 
klargjør noen aktuelle begreper. Rede-
gjørelsen danner bakteppe for beskrivelsen 
av studiens hovedfunn som er frem-
kommet gjennom intervjuer med ni 
dagsenteransatte.

Dagsentervirksomhetens  
størrelse og tidligere forskning
Dagsentertilbud har ulike navn lokalt: 
«Arbeidsstue», «aktivitetssenter», og 
«dagsenter» (http://naku.no/node/85). 
Tjenesten er ikke lovbasert. For 
kommunen ligger det likevel sterke 
forpliktelser gjennom sosialtjenesteloven 
§ 3-1, som sier at en skal «finne tiltak som 
kan forebygge slike (sosiale) problemer…, skal 
arbeide for at det blir satt i verk velferds- og 
aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjons-
hemmede og andre som har behov for det.» 
(http://www.lovdata.no/all/tl-19911213-
081-003.html#3-1).

Tøssebro & Lundeby (2002) hevder at 
dagsenter for utviklingshemmede både er 
av mangfoldig og vesentlig betydning. 
Mangfoldet i dagsenteraktiviteter bidrar 

til forutsigbarhet, trygghet, variasjon, 
verdsatt sosial rolle (status) og positiv 
selvfølelse (Hegdal & Thorsen 2007). 
Vesentligheten underbygges gjennom at 
de aktiviserer og sysselsetter flest personer 
med denne funksjonshemmingen, ca. 
halvparten. Tallet har holdt seg nokså 
konstant etter 1991, men tiden brukeren 
er på dagsenteret har økt (http://naku.no/
node/85). Bredden i tilbudene varierer. 
Generelt sett er det et ganske vidt spekter 
som tilbys. Hovedskillet går mellom 
produksjonsrettede og mer aktivitets-/
treningsrettede virksomheter (ibid.).

Kommunene har altså tatt et seriøst 
ansvar for dagsentervirksomheten. Tall fra 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) 2010 viser at 
de driftet 268 dagsenter for utviklings-
hemmede. Noen av disse er interkommu-
nale. Statistikken nevner bare ett dagsenter 
for flere norske storbyer: Stavanger, 
Bergen, Trondheim. Dette kan tyde på en 
mulig underrapportering. I privat regi er 
det registrert 25 dagsentra. SSB har samlet 
registrert 293 dagsentra for målgruppa 
(Abrahamsen, SSB, 2010).

Tross virksomhetens størrelse omfattes 
den av lite forskning. I litteraturen om 
norsk dagsentervirksomhet har følgende 
temaer vært berørt:

1.  Som en del av levekårsstudier (Tøssebro 
& Lundeby 2002)

2.  Som en del av livsløp og aldring 
(Thorsen 2005)

3.  Som en del av evaluering av 
ansvarsreformen (Tøssebro 1996; 
Strand Østtveiten & Vestby 1997)

4.  Som en del av arbeidets og 
arbeidsmiljøets betydning 
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(Hegdal 2006; Hegdal & Thorsen 
2007)

5.  Som eksempel på god praksisteori for 
ansatte ved et «psykiatrisk» dagsenter 
(Bachke 2007)

Bachke (2007) pekte på forhold kjenne-
tegnet ansattes gode praksis: (1) Vekt-
legging av brukeres friske sider; (2) stor 
grad av brukermedvirkning; (3) bevissthet 
omkring ansatte-holdninger som formidler 
trygghet, valgfrihet, åpenhet, tro på 
andre, samt romslighet for det å feile; 
og (4) viktigheten av tett internt og 
eksternt samarbeid. 

Lignende studier ved norske dagsenter 
for utviklingshemmede er ikke gjort. 
Derfor ønsket vi å belyse tankegods som 
har vært pådrivere i utviklingen av ansatte 
sin praksis. Et prøveintervju med en 
tidligere, særs erfaren, dagsenteransatt 
ansporet oss til å se nærmere på tre av 
feltets mye brukte ideologi-begreper: 
Normalisering, livskvalitet og bruker-
medvirkning. Med ideologi i denne 
sammenheng menes en «mer eller mindre 
logisk sammenhengende system av verdi-
messige standpunkter om virkeligheten. 
Slike verdimessige standpunkter kan vi 
formalisere og håndtere bevisst i praksis 
når de blir formulert som mål og delmål.» 
(Gjertsen 2010:74). Informanten utfordret 
oss også til å undersøke om det var noen 
endring i forståelse/anvendelse av disse 
ideologi-begrepene i tiden 1991-2011. 
Følgelig ble problemstillingen:

Hva sier et utvalg ansatte om hvordan 
normalisering, livskvalitet og bruker-
medvirkning virker inn på deres forhold 
til brukerne og driften av dagsentrene?

Med dagsenteransatte i denne studien 
menes personer som uavhengig av 
utdanningsbakgrunn har hoveddelen av 
sitt lønnede arbeid innenfor virksomheter 
som har brukere med diagnosen utviklings-
hemming eller psykisk utviklingshemming 
som målgruppe: Denne diagnosen 
defineres slik: 

Mental retardation is a condition 
of arrested or incomplete development 
of the mind, which is especially 
characterized by impairment of skills 
manifested during the developmental 
period, which contribute to the overall 
level of intelligence, i.e. cognitive, 
language, motor, and social abilities. 
(http://www.who.int/classifications/
icd/en/bluebook.pdf)  

Metode
Et kommunalt dagsenter «bestilte» 
oppdraget som et bacheloroppgaveprosjekt 
for vernepleierstudenter i sjette semester. 
Prosjektet ble gjennomført av to studenter 
våren 2011, og hadde en lærer ved 
Universitetet i Agder som faglig ansvarlig. 
På generelt grunnlag ble NSD kontaktet 
med tanke på eventuelle godkjenninger. 
Muntlig ble det sagt at noen formell 
godkjenning av bachelorprosjekt ikke var 
nødvendig. Det holdt at lærer var formelt 
kvalifisert og påtok seg ansvaret for å følge 
forskningsetiske standarder. I dette tilfellet 
hadde faglærer førstekompetanse.

Studien baserer seg på en hermeneutisk 
tilnærming, og bruk av kvalitativt intervju 
som metode (Dalland 2007). Et første-
utkast av guiden ble laget med utgangs-
punkt i problemstillingen og prøvd ut 
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i et pilot-intervju. Guiden ble justert på 
basis av innspill fra den intervjuede og de 
erfaringen en gjorde seg.  

Valg av kommuner og informanter
Tre kommunale dagsenter i tre forskjellige 
byer i Sør-Norge ble valgt. Byene repre-
senterer med innbyggertall på henholdsvis 
ca. 10.000, 20.000 og 40.000, og med 
geografi, bestående av små bykjerner og 
store landlige omkringliggende arealer; 
typiske by-land-pregede norske 
kommuner. 

Informanter fra de tre dagsentrene 
ble valgt ut ved at daglige ledere ved 
dagsentrene i samarbeid med den 
overordnede ansvarlige for dagsenter-
virksomhet i kommunene valgte ut to 
personer med lang fartstid med direkte 
jobbing med brukergruppa på selve 
dagsentra, og en tredje med erfaring fra 
«sentral-administrasjon» av sentrene. 
Vi vet ikke om noen ble spurt og svarte 
nei. Vi fikk kun navn på personer som 
oppfylte utvalgskriteriene, tre i hver 
kommune.  Disse ble kontaktet på telefon, 
og sa seg villig til å være informanter. 
Alle ni fikk tilsendt introduksjonsbrev 
med informasjon om tema/problem-
stilling, intervjuguide og samtykkeskjema. 
Samtlige samtykket også skriftlig i å delta.  

Datainnsamlingen
Den enkelte ble kontaktet via telefon og 
konkrete avtaler for tid og sted for intervju 
ble bestemt. Intervjuene foregikk der 
informantene jobbet. Det gav dem antatt 
trygge omgivelser, og mulighet til konkret 
å peke på rammefaktorer de anså som 
viktige. Intervjuene forløp rimelig 

uforstyrret. Samtalene ble tatt opp på bånd 
og ble omgående fullt ut transkribert, til 
sammen 45 sider med tekst. Denne teksten 
er grunnlaget for våre analyser. Da 
bacheloroppgaven var bestått, midt i juni 
2011, ble alle lydbåndopptak slettet.

Dataanalyser
For å danne oss et generelt inntrykk ble 
tekstene først lest flere ganger. Dernest 
foretok vi en teoridrevet lesing av detaljer 
i teksten (Kvale & Brinkmann 2009) med 
fokus på utsagn med direkte relevans for 
problemstillingens tre ideologibegreper, og 
tolket, kategorisert og belyst ut fra denne 
teorien. Typiske utsagn er sitert på en 
anonymisert måte.

Validitet og reliabilitet
Før datainnsamlingen satte vi oss inn 
i aktuell teori om de tre ideologiske 
begrepene. Dette hjalp oss å holde fokus 
i samtalen. Det at informantene fikk 
intervjuguiden på forhånd og hadde den 
foran seg under intervjuet har trolig 
medvirket til det samme. Derved er det 
grunn til å hevde at samsvaret mellom 
teorigrunnlaget vi anvender i analysen, 
og det vi snakket med informantene om er 
god og medført økt begrepsvaliditet. 
Imidlertid kan begrepsvaliditeten ha blitt 
svekket ved at begrepet ideologi ikke ble 
definert i begynnelsen av samtalene, og 
heller ikke deres teoretiske underkate-
gorier. Dette kan ha resultert i noe forbi-
snakking, og gjort at vi i noen tilfeller 
hadde tolkningsproblemer under analysen. 
Den relativt sterke «teoretiske» styringen 
i intervjuene kan dessuten ha ført til vi var 
for lite mentalt årvåkne overfor annen 
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informasjon. Derved kan verdifulle 
synspunkter blitt tonet ned, noe som 
svekker studiens generelle validitet. 

Samme person ledet alle intervju-
sesjonene. Det styrker likheten i samtale-
form og tilnærming til informantene, noe 
som trolig forsterker den indre validiteten 
og reliabiliteten intervjuene imellom. 

Utskrifter fra de enkelte samtaler er 
ikke forelagt informanten med tanke 
på validering av hans/hennes utsagn. 
Dermed må uttalelsene ses som uttrykk 
for oppfatninger der og da, og har mangler 
i forhold til validering over noen tid. Dette 
er en kjent validtetsbrist som også rammer 
denne studien (Ringdal 2001).

Teori om normalisering, livskvalietet 
og brukermedvirkning 
Normalisering er det eldste begrepet. 
Det sto sentralt i HVPU-reformen av 1991 
(Tøssebro 1996). Gjertsen (2010) hevder 
at det er et generelt politisk og et spesifikt 
sosialpolitisk begrep. Dette innebærer at 
alle skal ha tilgang til de samme tjenester 
og ordninger i samfunnet, og at mennesker 
med særskilte behov skal ha anledning til 
å leve så likt andre mennesker som mulig. 
Praktisk betyr det at begrepet må ses i 
lys av de normer og kulturer som gjelder 
i et samfunn. Begrepets innhold har 
utkrystallisert seg gjennom påvirkning 
fra tre normaliseringstradisjoner:

1. Den skandinaviske tradisjonen 
har vektlagt levekår og rettigheter. 
Nirje (1969) fanebærer ved å hevde at 
psykisk utviklingshemmede må ses på 
som fullverdige samfunnsborgere. 
Det innebærer at de har rett til vanlig 

døgnrytme, normale levekår, livssyklus, 
og tilgang på vanlige samfunnstjenester og 
spesialisttjenester. De må også ha alminne-
lig adgang til å fremme ønsker/behov og 
gjøre valg.
2. VSR-tradisjonen (Verdsetting av 
Sosiale Roller) vektlegger å høyne lite 
verdsatte personers sosiale roller. Tanken 
er å avverge utvikling av negative 
holdninger og stigmatisering av 
«annerledeshet» og «avvik». Praktisk 
motvirkes dette ved at utsatte grupper gis 
anledning til å delta i den verdsatte delen 
av samfunnet: Ved å bo i de samme 
miljøer, arbeide på de samme steder, og 
delta på fritidsaktiviteter som folk flest 
(Wolfensberger 1983; Askheim 2003).
3. Livskvalitetstradisjonen er utviklet 
i kjølvannet av levekårsundersøkelser 
(Tøssebro & Lundby 2002). Den har vært 
opptatt at normaliseringen inneholder 
kvalitet, og er inspirert både av den 
skandinaviske og VSR tradisjonen. 
Hovedideen er at normalisering er et 
middel til å øke livskvalitet (Gjertsen, 
2010).  

Livskvalitet benyttes ofte i politisk språk 
og i dagligtale. Å utdype begrepets innhold 
er vanskelig. Ulike definisjoner fins. Næss 
(2001) sier at livskvalitet handler om 
psykisk velvære; det er å ha en grunn-
stemning av glede. Livskvalitet knyttes til 
individers indre opplevelse, og dreier seg 
om nærvær av positive og fravær av 
negative hendelser. Når vi som hjelpere har 
livskvalitet som mål, vil vi ikke bare være 
opptatt av å redusere «plagene» personene 
har, men like mye rette oppmerksomheten 
det personens lykkes med. For noen 
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mennesker kan det være uoppnåelig å leve 
et liv uten smerte, fordi en har konkrete 
fysiske eller psykiske sykdommer. 
Livskvalitet blir da knyttet til måten vi 
oppfatter sykdommen på (Eknes & Løkke, 
2009). Fordi det får konsekvenser for 
individet, er samfunnets organisering og 
utvikling vesentlig for folks livskvalitet 
(Næss, 2001). 

Schalock & Verdugo (2002) deler 
livskvalitet i tre nivåer: Mikro, meso og 
makro. Mikro-nivået omhandler det som 
direkte påvirker personens liv. Det kan 
være sosiale settinger med venner, familie, 
arbeidsplass, hjem, o.l. Meso-nivået 
omfatter nabolaget, nærmiljøet, ulike 
etater og organisasjoner som påvirker dette 
nivået. Makro-nivået er de overordna 

Illustrasjonsfoto: Mikkel Eknes.
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strukturer i samfunnet, som kultur, 
politikk, økonomiske systemer som 
påvirker menneskers verdier, antagelser, 
ord og begreper. Alle nivåene fokuserer 
på individets følelser, psykisk velvære, 
selvoppfattelse, personlig utvikling, sosial 
inkludering, materielle forhold og 
rettigheter.

For utviklingshemmede er livskvalitets 
enda vanskeligere å definere. En studie 
som undersøkte hva utviklingshemmede 
selv mente var viktig livskvalitetsinnhold, 
viste at følelsesmessig velvære fikk høyeste 
skår; deretter fulgte nære relasjoner, 
materielle goder, personlig utvikling, 
selvbestemmelse, psykisk velvære, 
rettigheter og sosial inkludering (Wang 
et al 2010; jf. også Ellingsen & Kittelsaa 
2010). Operasjonalisering av livskvalitets-
begrepet innebærer både normative og 
etiske utfordringer. Særlig utfordrende 
er det for utviklingshemmede da de i 
begrenset grad kan formidle egne ønsker 
og behov. Hvem skal da lage «listen» 
over komponenter som skal knyttes til 
livskvalitet? Den som bestemmer 
kriteriene, legger føringer for hva som er 
livskvalitet for andre. Dette er et stort 
dilemma. Følgelig er det viktig å være særs 
selvkritisk når en som deres hjelper prøver 
å definere hva som er livskvalitet (Sæthre 
2008).

Tøssebro et al. (1996) hevder at 
utviklings hemmedes livskvalitet er særlig 
knyttet til relasjoner til andre mennesker. 
Livskvalitet er ikke noe en person bare 
har eller får. Nøkkelen til å forstå hvilke 
betingelser og muligheter som trengs i et 
godt liv, ligger i relasjoner og samhand-
linger med andre mennesker. Dette er særs 

krevende da dette skal gå sammen med 
å ta egne avgjørelser og å realisere 
drømmer, visjoner, ønsker og behov. 
Å balansere relasjon og «selvrealisering» 
(Maslow 1954) er nær livskvalitetsmålet. 
Dette gjelder også for utviklingshemmede.
 
Brukermedvirkning forstås ut fra 
relasjonen mellom tjenestemottakere og 
tjenesteytere: Den som mottar tjenester, 
blir hørt og involvert i valg og beslutninger 
vedrørende egen helse og velferd. Målet er 
at brukeren opplever maksimal medvirk-
ning ut fra egne ønsker og forutsetninger 
(Hanssen et al. 2010). Brukermedvirkning 
foregår på to nivåer (Bollingmo et al. 
2004):

•  Systemnivå: Hvordan brukerne 
medvirker i forhold til organisering 
og utforming av tjenester fra kommune 
og stat.

•  Individnivå: Hvordan brukerne 
medvirker i egen velferd, helsetilbud 
og tjenester som påvirker deres hverdag 
og døgnrytme.

Betydningen av medvirkning/selv-
bestemmelse ble sterkt understreket 
av regjeringsutvalget som fremmet 
innstillingen om rettsikkerhet for 
mennesker med utviklingshemming 
(NOU 1991:20):

«Å få bestemme over eget liv er en 
av de viktigste forutsetningene for en 
positiv utvikling og identitet. 
Derfor kan man ikke akseptere en 
passiviserende og overbeskyttende 
omsorg.  Å velge kan læres.»
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Seim & Slettebø (2007:28-29) forklarer 
brukerperspektiv med at «den profesjonelle 
eller ansatte skal ha brukerens interesser og 
behov i fokus». De hevder at forholdet 
bruker -profesjonell må forstås 
todimensjonalt: (1) Et faglig eller et 
ovenfra-og-ned perspektiv, som fordrer 
at den profesjonelle ser brukerens behov/
interesser; og (2) et bruker- eller nedenfra-
og-opp perspektiv, som handler om 
brukerens forståelse av seg selv og egen 
situasjon, både i forhold til fortid, nåtid 
og framtid. En profesjonell yrkesutøver 
må til enhver tid søke å legge til rette for 
begge perspektiver. Mye oppnås ved at 
fagpersonen er lydhør og fokuserer på å 
skape trygghet i brukerrelasjonen (ibid.; 
Hanssen et al. 2010).

Brukerens opplevelse av å ha innflytelse 
på egne omgivelser påvirkes av både 
individets forhold til seg selv og relasjonen 
mellom individet og omgivelsene. Denne 
beskrivelsen av brukermedvirkning baseres 
på et såkalt dialektisk menneskesyn: En 
forstår mennesket som et aktivt individ 
som forandrer omgivelsene gjennom 
handling, og samtidig selv blir endret i 
denne prosessen. Vi skaper oss selv, vår 
verden og våre liv – ved aktivt å bearbeide 
og omskape synspunkter, roller, kunnskap 
og verdier (Bollingmo et al. 2004).

I hvilken grad brukeren opplever å ha 
innflytelse og medvirkning på tjeneste-
ytelsen er av stor betydning for hans/
hennes følelse av egenverd. Dersom 
personen kan være en hovedaktør i eget 
liv og hverdag, bidrar dette til å øke hans/
hennes mulighet til å mestre vansker som 
utviklingshemmingen fører med seg. 
Erfarer han/hun å være en kasteball i 

systemet, resulterer dette lett i en 
opplevelse av hjelpeløshet og fortvilelse. 
Effekten av ulike hjelpetiltak og tjenester 
som iverksettes kan da reduseres. 
Brukerens muligheter for mestring av egen 
hverdag svekkes (Bollingmo et al. 2004). 

Askheim (2012) stiller spørsmålet om 
det engelskpregede synonymbegrepet 
«empowerment» i helse- og sosialfaglig 
arbeid kan være en floskel, et styrings-
verktøy ellet en frigjøringsstrategi. Det kan 
dessuten tenkes at det for ulike aktører er 
enten det ene eller det andre alt ut fra 
rollen en innehar til et gitt tidspunkt; eller 
om det også innenfor samme rolle kan 
variere hva en legger i det.

Funn og diskusjoner
Her presenteres og diskuteres informan-
tenes utsagn i forhold til problemstillin-
gens tre ideologi-begreper normalisering, 
livskvalitet og brukermedvirkning. Det 
generelle inntrykket som intervjuinforma-
sjonen gir, er at de ansattes forståelser og 
erfaringer med begrepene har innvirkning 
på både deres forhold til brukerne og 
hvordan dagsenter drives. Mer spesifikt 
og konkret kommer dette fram i forhold 
til det enkelte begrep.

Normalisering
Flere presiserer hvilke dagsaktuelle 
innhold begrepet har: Utsagnet, 
«Normalisering er at vi lever i henhold 
til norsk kultur…, er aktive om dagen, 
sover på natten og har en normal døgn-
rytme» viser at Nirjes menings innhold 
fortsatt påvirker utøvende fagfolks tanker. 
Dette understrekes også gjennom at noen 
informanter påpeker at arbeidet og det 
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å være en del av et arbeidsmiljø, samt 
produktenes salgbarhet på vanlige vilkår 
er viktige elementer i «normaliserte 
brukeropplevelser». 

Andre betoner den økte innflytelse 
brukernes selvoppfatning har på begreps-
innholdet: «Normalisering kan være det 
at brukerne kan være seg selv». Denne 
«brukerstyrte» oppfatningen representerer 
noe nytt i forhold til Nirje, og vektlegger 
vel egentlig livskvalitetselementer 
(Gjertsen 2010). Andre utsagn peker i 
samme retning: «… vi er mer opptatt av 
egenart…»; og «Fokuset på arbeid og 
produksjon har endret seg til at nå er det 
tjenestemottakerne som står i fokus, og 

det de eventuelt produserer er frivillig.» 
Således dokumenteres det at normali-

seringsideen både har influert og fortsatt 
påvirker dagsentervirksomheten, men at 
det har utviklet seg flere oppfatninger av 
hvordan begrepet skal forstås. Betoningen 
av arbeidets sentral rolle, og dermed Nirje-
tradisjonen, står delvis i motsetning til 
vektlegging av livskvalitet for brukeren. 
Å finne det rette balansepunktet mellom 
disse to normaliseringsmeningene kan 
være viktig for å minimalisere stig-
matisering. Å ta hensyn til egenart profi-
lerer det særskilte og øker faren for å få 
tildelt merkelapper fra større grupperinger 
i samfunnet. Gjertsen (2010) argumenterer 

Livskvalitetsaspekt Informantutsagn Teoretiske match

Å oppleve glede og mening •  Ha variasjon i det de gjør
•  Bli stolt av å delta
•  Arbeidsglede, å møte opp hver dag
•  Ha noe å se frem til: ferier, bursdager, 

juleavslutninger

Å ha en grunnstemning av glede (Næss 2001)

Bare å være •  Ute å nyte livet
•  Ikke nødvendigvis å jobbe,  

men følelsen av å være der

Psykisk velvære og indre opplevelse av 
positivitet (Næss 2001; Shalock & Verdugo 
2002; Wang et al 2010)

Å være sosial, å gi tilhørighet •  Ha tilhørighet
•  Få sosiale opplevelser

Å være i sosiale settinger, … som arbeidsplass; 
nære relasjoner med andre mennesker; sosial 
inkludering (Shalock & Verdugo 2002; Tøssebro 
1996; Wang et al 2010) 

Å bli sett og akseptert •  Få skryt og anerkjennelse
•  Oppleve å være flink

Selvoppfattelse og personlig utvikling 
(Shalock & Verdugo 2002)

Å oppnå resultater •  Selge noe en har vært med  
på å produsere

•  Mindre selvskading
•  Færre epileptiske anfall
•  Mindre uro

Å lykkes med noe, mestring (Næss 2001)

Å delta på aktiviteter – å bli 
engasjert av noe

•  Ha et godt dagtilbud
•  Ha noe å stå opp til
•  Ikke bare dekke basisbehov,  

men også aktiviteter
•  Mindre passivt, mer engasjement

Tabell 1: Dagssenteransattes livskvalitetsutsagn og match med begrepsteoretiske beskrivelser
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med at slike negative holdninger mot 
utviklingshemmede best nedtones 
gjennom aktivt arbeid med å verdsette 
deres sosiale roller: I større grad å realisere 
Wolfensberger-tradisjonen. Bjørnarå et al. 
(2008) tilføyer at alt som krever ytelse, 
kunnskap og ansvar, bør gis status som 
arbeid, uavhengig om pengene kommer 
som trygd eller lønn. Informantenes 
utsagn tyder altså på at dagsenteransatte 
er positivt innstilt til å realisere normali-
seringstanken i sitt arbeide med 
utviklings hemmede brukere, men at de 
også opplever det som utfordrende på 
grunn av dagsentrenes «egenart» og 
«målgruppespesifisering» samtidig ikke 
å eksponere segregerende ideologi.

Livskvalitet
Ingen informanter snakker om endringer 
i begrepsinnholdet. Funnene viser mer at 
livskvalitet tilskrives ulikt innhold. 
Tabell 1 eksemplifiserer varianter av 
hvordan dagsenter bidrar til brukeres 
livskvalitet.

Tabell 1 gir et todelt bilde: (1) Det 
er god overlapp mellom hva tidligere 
forskning har lagt i livskvalitetsbegrepet 
og informantenes utsagn for de fem øverste 
rapporterte kategoriene. (2) Den siste 
kategorien har ingen klar match mellom 
informant-utsagn og teori-beskrivelser. 
Sånn sett bringer studien til torgs en ny 
tematisk livskvalitetskode for utviklings-
hemmede brukere: Betydningen av 
aktivitetsdeltakelse/engasjement i seg 
selv. Imidlertid skal en være klar over at 
teorien opererer med andre «koder» enn 
de informantene snakket om: Materielle 
forhold, rettighetsaspektets betydning, 

og egen oppfattelse av sykdom. Videre står 
en overfor en ekstra utfordring for de 
matchende kategorier: Hvilke betegnelser 
skal beskrive disse; våre informanters 
navnsetting, tidligere forsknings begreps-
bruk, eller skal en vente til en har samlet 
inn korrigerende utsagn fra brukerne selv? 
Som Sæthre (2008) så klokt poengterer: 
Det er et dilemma at den som lager listen 
over livskvalitetskriterier, fort «bestemmer» 
hva som er livskvalitet for andre. En blir 
lett for paternalistisk bestemmende, særlig 
fordi utviklingshemmede i begrenset grad 
klarer å uttrykke dette selv. Dilemmaet 
rammer vår studie også. Likevel er den 
informantskapte kategorien, bruker-
engasje  ment, interessant i forhold til 
videre studier om livskvalitet for dagsenter-
brukere – ikke minst hva mener de selv om 
dette.

Samlet sett anslår utsagnene i tabell 1 
at dagsenteransatte i denne studien lar seg 
påvirke av livskvalitetsideologi på en måte 
som synes å influere både hvordan de 
forholder seg til brukerne, og dermed også 
hvordan dagsentrene drives. 

Brukermedvirkning
Følgende utsagn indikerer at informantene 
prøver å tilrettelegge for at brukerne får 
bestemme gjøremål, samt å etterkomme 
og realisere deres ønsker:

1.  «Brukerne kan påvirke aktivitetene 
på dagsentret»

2.  «Har møter hver dag på morgenen der 
brukerne kan komme med forslag om hva 
de ønsker å drive med, og vi kommer med 
forslag som brukerne kan avslå.» 

3.  «Dersom de kommer med ønsker som ikke 
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vi kan imøtekomme den dagen, prøver vi 
å få det til en annen gang.» 

4.  «Vi har en visjon som sier «sammen kan 
vi» - tror dette er veldig styrende for vår 
virksomhet»

5.  «Å tilrettelegge, men samtidig støtte den 
enkelte slik at de tør. Vi kan gjøre ting 
sammen, at de opplever følelsen av å 
mestre.»

For å fremme brukermedvirkning er det 
viktig at personalet er flinke til å lytte til 
hva brukerne sier og å lese kroppsspråket 
deres. Det bidrar til å skape en trygg og 
god samarbeidsrelasjon (jf. sitat 4 og 5; 
Hansen et al. 2010; Seim & Slettebø 
2007). Sistnevntes inndeling av bruker-
perspektivet i to dimensjoner gjenfinnes 
delvis i sitatene: Det faglige ovenfra-og-
ned-perspektivet er mest til stede i de tre 
første sitatene da de refererer til at ansatte 
ser brukers interesser/ønsker. Nedenfra- 
og-opp perspektivet, brukerens forståelse 
av seg selv, er mindre eksplisitt uttalt. 
Muligens kan det være innebakt i 
sitat 4 og 5; eller litt skjult i utsagnet 
«… brukerne kan komme med forslag om 
hva de ønsker å drive med». 

Uttrykket «sammen kan vi» kan peke 
på en tredje dimensjon hvor likeverdighet 
fokuseres. Dette ideelle, verdibetonte mål 
i hjelpearbeid er sterkt forfektet av fagfolk 
som står på skuldrene til Buber-idealets 
subjekt-subjekt-forhold (Aamodt 1997; 
Løvlie Schibbye 2009). Brukerperspek-
tivets tredje dimensjon kan også være 
implisitt i det Bollingmo et al (2004) sier 
om det dialektisk menneskesynet. At et 
dagsenter har «sammen-kan-vi-visjonen», 
samt at informanter støtter sitat 4, kan 

forstås som et forsøk på aktivt å realisere 
subjekt-subjekt idealet, og dermed gi 
praktisk innhold til denne tredje dimen-
sjonen. En annen sak er om fagfolk har 
begått et teoretisk feilgrep ved å forskyve 
en allmenn filosofisk begrepsbruk til å 
gjelde for hjelper-bruker-relasjonen, fordi 
sistnevnte er bundet opp i en ufrakomme-
lig maktulikhet (Quarles van Ufford, 
2012). Inntil en har studert praksisfeltets 
forståelser av og dets forsøk på å virkelig-
gjøre brukermedvirkning i flere settinger, 
kan det være nyttig å beholde dette 
teoretiske tredimensjonale perspektivet. 
Det beriker tenkningen og dermed 
analysene. 

Når det gjelder endring i bruker med-
virkning i perioden 1991-2011, utpekes 
tre forhold: (1) Det har fått større fokus 
og økt engasjement; (2) Ansatte har blitt 
bevisstgjort gjennom kunnskap og 
erfaringer. Utsagn som «… vi møter 
brukerne på en annen måte enn før»; og 
«… mer bevisst på ikke å snakke om 
brukere, men sammen med brukerne» 
eksemplifiserer dette. (3) Brukerne har 
i dag flere muligheter og tilbud. Grunnet 
nye tekniske hjelpemidler mestrer de nå 
ting som en for noen år siden ikke trodde 
var mulig. De tre punktene vitner samlet 
om at dagsenterpersonal i dag langt på vei 
implementerer reformens intensjon om 
brukermedvirkning på individnivå 
(Bollingmo et al 2004). Dette skjer ved at 
… (vi) hører på folk, inkluderer dem og lar 
dem bidra mest mulig selv». Sånn sett synes 
informantene også å implementere mest 
«empowerment» som frigjøringsstrategi, og 
har ingen «floskel-holdning» til begrepet 
(Askheim 2012). Brukermedvirkning 
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påvirker således i høy grad både de ansattes 
holdning til brukerne og hvordan 
dagsentrene blir drevet.

Studiens informanter uttrykker 
imidlertid lite om eventuelle endringer 
i realiseringen av brukermedvirkning 
på systemnivå.

Konklusjoner og etterrefleksjoner
Studiens problemstilling er: 

Hva sier et utvalg ansatte om hvordan 
normalisering, livskvalitet og bruker-
medvirkning virker inn på deres 
forhold til brukerne og driften av 
dagsentrene?

Informantutsagn og våre analyser viser 
i hovedsak at informantene påvirkes av 
meningsinnholdet i de tre aktuelle 
ideologibegrepene. Det gjelder både 
hvordan de forholder seg til brukerne, 
og hvordan dagsentrene drives. Videre er 

det tydelig overlapp mellom deres tanker 
om hvordan de prøver å implementere 
egne begrepsforståelser og hva teori og 
tidligere forskning betoner som sentralt 
innhold. I tillegg understreker noen utsagn 
viktig erfaringsbaserte momenter ved 
begrepene; eksempelvis at aktivitet/å være 
engasjert i noe i seg selv gir livskvalitet for 
dagsenterbrukere, og at likeverdighets-
dimensjon ved brukerperspektivet 
forfektes tydelig. 

Studien viser også at de tre ideologi-
begrepene er innvevd i hverandre. For 
i avsnittet om normaliseringsfunn siteres 
utsagnet, «Normalisering kan være det 
at brukerne kan være seg selv», og dette 
tolkes som en «brukerstyrt» oppfatning 
av begrepet. Likeledes omtaler teorien om 
normalisering livskvalitetetstradisjonen. 
I figur 1 er denne overlappen i begreps-
innhold illustrert ved at «livskvalitets-
hjertet» både kobler sammen de to andre 

Figur 1: Innhold og sammenheng i vital ideologi i dagsentervirksomhet
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begrepene og overlapper dem. At sirkler 
illustrerer både normalisering og bruker-
medvirkning hentyder til hodets arbeid: 
Begge krever bevisst årvåken intellektuell 
innsats – gjerne tilbakevennende og stadig 
– for å vinne fram i livet til den enkelte 
utviklingshemmede bruker; og for å bli 
realisert i samfunnet. Livskvalitet er mer 
en opplevelses- og følelsessak, og er derfor 
anskueliggjort ved hjerte som metafor. 
Sitatene understreker vitale sider som 
informantene vektla i sin omtale av 
begrepenes implementering på 
dagsentrene.   

Figur 1 indikerer en merforståelse 
studien har gitt oss. Samtidig utløser den 
et viktig spørsmål: Kan disse tre ideolo-
giske begreper måles? Hvis så, kunne det 
vært interessant å utvikle indikatorer som 
kunne måle hvordan disse implementeres 
på dagsentra. Spørsmålet kan ikke 
besvares ut fra dataene i denne studien, 
og forblir således ubesvart. •••
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Normalisering og selv
bestemmelse i konflikt 
med bestemmelsene 
om tvang og makt?
Gry Bogetun 
fmfigbo@fylkesmannen.no

Fylkesmannen er statens representant i fylkene og utfører 
oppdrag på vegne av ulike direktorat. Oppdrag knyttet til 
helse- og omsorgstjenestene utføres på vegne av 
helsedirektoratet og helsetilsynet. 
•  Helsedirektoratet gir Fylkesmennene oppdrag om å bidra 

til at gjeldende regler og statlige føringer kommer til 
anvendelse i kommunene, det kan eksempelvis gjøres ved 
å holde kurs, etablere kompetansenettverk og lignende. 

•  Helsetilsynet gir Fylkesmennene oppdrag om å overvåke 
og kontrollere kommunene, det gjøres i hovedsak 
gjennom klagesaksbehandling og tilsyn. 

•  Fylkesmennene skal prioritere sårbare grupper og 
individuell rettssikkerhet.

De umulige sakene. Når lovverket setter begrensninger, samarbeidspartnere  
«melder seg ut» ideoligier utfordres og ressursene mangler.
Konferanse i bergen 2. og 3. mai 2013
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Fylkesmennenes tilnærming til kommu-
nene er forholdsvis instrumentell. Det gis 
opplæring, nye regler og nye føringer 
presenteres - etter en stund utøves det 
kontroll med om kommunene etterlever 
det staten har bestemt. Selvfølgelig kan 
kommunene gjøre det på sin måte, den 
kommunale selvstyreretten er så absolutt 
gjeldende. Men kommunene blir i noen 

grad pålagt å etablere noen tjenester, og de 
er pålagt å yte tjenester fordi borgerne har 
rettskrav på noen tjenester.

Kommunene må etablere tjenestesystem 
som helse- og omsorgstjeneste, barne-
verntjeneste, koordinerende enhet osv. 
I tillegg til påleggene er det altså disse 
rettskravene: Når borgerne fyller vilkårene 
for å få tjenester, plikter kommunen 
å innfri søknad om tjenester. Dersom 
kommunen avslår tjenestebehov der 
vilkårene er oppfylt, kan søker klage til 
Fylkesmannen, som er gitt myndighet til 
å avgjøre saken.

Verdiprinsipper
De statlige føringene, som er gitt i form 
av regler og rundskriv om det å regulere 
bruk av tvang og makt overfor noen 
personer med utviklingshemming, gjengir 
også de verdistandpunkt som er tatt. Det 
vil si verdiprinsippene om normalisering 
og selvbestemmelse som skal ligge til 
grunn for livsvilkår for mennesker med 
utviklingshemming. 

Dette er begreper eller overskrifter 
som med jevne og ujevne mellomrom 
er gjenstand for offentlig debatt og for 
forskning. 

Normalisering.  
Med ansvarsreformen/HVPU som ble 
gjennomført i 1990 årene ble normali-
sering løftet frem som et sentralt prinsipp. 
Det norske samfunnet avviklet institu-
sjons omsorgen og la føringer for at perso-
ner med utviklings hemming skulle kunne 
leve og bo selv stendig og ha en aktiv og 
meningsfylt tilværelse i fellesskap med 
andre.

Gry Bogetun er seniorrådgiver hos 
Fylkesmannen i Finnmark med særlig 
ansvar for kommunal helse – og 
omsorgstjenestelov kap. 9 rettsikkerhet 
ved bruk av tvang og makt overfor noen 
personer med psykisk utviklingshemming 
og habilitering/rehabilitering. Hun sitter 
i fagnettverket Utviklingshemmedes 
rettsikkerhet knyttet til å begå eller bli 
utsatt for lovbrudd og har i samarbeid 
med Habiliteringstjenesten i Finnmark 
utarbeidet håndboken: «Utviklings
hemming og seksualitet – forebygge og 
håndterer overgrep» Gry Bogetun er i 
gang med master i tverr faglig 
samhandling i helse og sosialsektoren.
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20 år etter er normalisering et verdi-
standpunkt som fremdeles må løftes frem. 
Et eksempel på det er Informasjons- og 
utviklingsprogrammet: Mennesker med 
utviklingshemming skal heller ikke diskri-
mineres, og det handler fremdeles om 
retten til selvstendige liv og til å være en 
del av samfunnet.

Selvbestemmelsesretten:  
Retten bygger på et utgangspunkt om at 
alle mennesker har samme verdi og at 
menneskeverdet ikke begrunnes ut i fra 
bestemte egenskaper, men i det å være 
menneske. Alle mennesker har rett til 
å anvende sine grunnleggende rettigheter 
og bestemme selv i saker som berører egen 
situasjon

Det er også sånn at spørsmålet om 
retten til deltagelse må stilles 20 år etter. 
Nå bor mange personer med utviklings-
hemming i større eller mindre samlokali-
serte leilighetsbygg. De grupperes og 
knyttes opp mot tjenesteytere med formler 
som 1:2 og 1:3, eventuelt 2:4. Det betyr 
i praksis at tjenesteyterne skal bistå mer 
enn en person. 

Tilsyn med tjenestetilbud til enkelt-
personer, viser at det ikke er uvanlig at 
bistand ytes etter en formel der tjeneste-
mottager har reell tilgang på 1/3 tjeneste-
yter. De øvrige 2/3 er tildelt til de som bor 
i de nærmeste naboleilighetene. Det sier 
seg selv at det kan vanskeliggjøre deltagelse 
i samfunnet. Dette er en form for kommu-
nalt samboerskap som den enkelte ikke har 
valgt selv. Deltagelse i aktivitet forutsetter 
enighet og felles interesser hos de som 
inngår samboerskapet. 

Selvbestemmelse  
versus vesentlig skade
Fylkesmennene mottar spørsmål fra 
tjeneste ytere som er usikre på hvordan de 
skal handtere ulike dilemma. Ofte er dette 
spørsmål der retten til selvbestemmelse 
kommer i konflikt med tjenesteyternes 
ønske om å sikre tjenestemottakerne 
motl vesentlig skade Vesentlig skade er ett 
av kriteriene for å kunne anvende tvang og 
makt. Vesentlig skade er et inngreps-
kriterie og betyr at skaden må ha et betyde-
lig omfang/ ha alvorlige konse kvenser. 
Spørsmålene kommer ofte i kjølvannet av at 
tjenesteyterne er usikre på hvordan de skal 
møte utfordrende atferd. Hva gjør vi nå? 

Et eksempel, med utgangspunkt i 
1:3 bemanningen som er beskrevet: 
En ung mann med en utviklingshemming 
ønsker å gå på kino – det lar seg ikke 
gjennomføre. Han har ikke støttekontakt 
for øyeblikket og naboene hans vil ikke gå 
på kino. Det resulterer i at den unge 
mannen går på kinoen alene uten den 
bistanden han har et definert behov for.

På kino er det to forhold som gjør det 
vanskelig:
•  Det ene er at han ikke får det ordentlig 

til med buksen og beltet når han går på 
toalettet. Det gjør at han blir litt våt og at 
han ikke får buksene helt ordentlig på 
seg igjen.

•  Det andre er at han ikke har kompetanse 
på det med reserverte plasser, han setter 
seg der han satt sist han var på kino. 
Den plassen viste seg å være opptatt 
og han blir bedt om å flytte på seg. 
Den situasjonen ender med at han 
dytter og slår.
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Dette var et eksempel på flere forhold 
som kan gå under betegnelsen utfordrende 
atferd. Med bukser som er våte av urin – 
bukser som bare delvis er på – kan det 
reises spørsmål om vesentlig skade i form 
av stigmatisering. Det å dytte og slå må 
vel sies å være stigmatiserende, og til sist 
kan dytting og slag i seg selv forårsake 
vesentlig skade.

I dette tilfellet er det forholdsvis lett 
å konkludere med at de lokale betingelsene 
er av stor betydning. Kommunen har 
dårlig råd, tjenestene er samordnet, noe 
som hindrer reell mulighet til aktivitet og 
deltagelse. Vi kan anta at tjenesteyterne 
mangler kompetanse på analyse av 
situasjonen og at de mangler kompetanse 
på bestemmelsene om tvang og makt. 
Det gjør de antagelig når de begynner med 
å spørre om bruk av tvang og makt – om 
det å holde tjenestemottaker tilbake – om 
de kan hindre tjenestemottaker i å gå ut! 

Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 
9 gir retningslinjer for hvordan tjeneste ytere 
skal forholde seg til problematferd. Der sies 
det at på den ene siden så er det handlinger 
og væremåter som kan begrunne innskrenk-
ninger i personen utøvelse av alminnelig 
selvbestemmelse, fordi det er fare for 
vesentlig skade. Det vil si at det kan brukes 
tvang og makt. På den annen side kan det 
nettopp være tjenesteapparatets vansker 
med å ivareta grunnleggende rettigheter 
som bidrar til handlinger som kan føre til 
vesentlig skade for tjenestemottakeren og/
eller omgivelsene. 

Derfor stilles det vilkår om at tjeneste-
tilbudet skal være faglig og etisk forsvarlig, 
og at andre løsninger enn bruk av tvang eller 
makt skal være prøvd før tiltak etter dette 

kapitlet settes i verk. Med andre løsninger 
menes alternative måter å forholde seg til 
den utfordrende atferden på. Det er særlig 
fire forhold som er viktige i denne 
sammenheng: 

•  Helhetlige tilbud og tiltak 
•  Individuelt tilrettelagte trenings- 

og opplæringsmetoder
•  Det å bygge opp kommunikasjon,  

det å bygge opp positiv atferd/positive 
aktiviteter 

•  Det å bygge trygge personalgrupper der 
tjenesteyterne får medvirke i planlegging 
og organisering av arbeidsmiljøet

Dette er et enkelt eksempel på at 
manglende bistand kan føre til vesentlig 
skade, og at det er sannsynlig at til-
strekkelig bistand – eller mer kinokompe-
tanse kan eliminere fare for vesentlig skade 
og behovet for bruk av tvang og makt. 

Et annet eksempel kunne være at 
påtvunget passivitet i form av manglende 
oppfølging, selvbestemmelse og 
manglende aktivitet utløser utfordrende 
atferd i form av selvskading eller utagering. 
Overspising av skadelig karakter. Ekstrem, 
helseskadelig vanndrikking. Eksemplene 
er mange. 

Tilstrekkelige tjenester
Tilsynsmyndigheten skal møte disse 
komplekse problemene med spørsmål om 
bruk av tvang og makt med et motspørs-
mål: ER det gitt tilstrekkelig bistand, 
tilstrekkelig opplæring? Har tjeneste-
mottakeren fått forutsetninger til å 
kunne fungere? Da etterspørres tiltak 
som går ut over den generelle plikten 
kommu nen har til å yte forsvarlige tjenes-
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ter. Det kan være snakk om ekstraordinære 
tiltak som andre løsninger enn tvang.

Det gis hjemmel for å regulere atferd 
som kan føre til vesentlig skade, MEN 
først skal det sjekkes om tjenestetilbudet 
er faglig og etisk forsvarlig, her under om 
det er tilstrekkelig i omfang. Deretter skal 
andre løsninger forsøkes. 

Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 
9 er skal sikre at personer med psykisk 
utviklingshemming blir møtt med respekt. 
Videre at det legges til rette for at selv-
bestemmelse skal ivaretas så langt det er 
mulig. Samtidig er det et formål å hindre 
at personer med utviklingshemning 
utsetter seg selv eller andre for vesentlig 
skade. Dette regelverket er praktisert en 
stund. Kommunene, habiliterings-
tjenestene og Fylkesmennene har erfaring 
med disse bestemmelsene. Reglene gir 
anledning til å gripe inn overfor noen – 
når det er nødvendig – så lenge det er 
nødvendig – for å hindre at vesentlig 
skade oppstår. 

Selvbestemmelse og seksualitet
Eksempelet ovenfor var enkelt. Det er flere 
eksempler på saker som ikke er like enkle, 
der løsningene ikke er like innlysende.  
Flere av de vanskelige sakene omhandler 
seksualitet. Saker som inkluderer spørsmål 
om seksualitet inkluderer oftest også 
spørsmål knyttet til normalisering og 
selvbestemmelse Som kjent; også personer 
med utviklingshemming har rett til å ha et 
seksualliv.

Det neste eksemplet er en ung dame 
som bor selvstendig. Hun bestemmer selv 
når hun skal motta bistand og veiledning, 
det gjør hun noen få timer i uken – når 

hun velger å slippe tjenesteyterne inn. 
Hun har en lett utviklingshemming. 
Hun ønsker seg kjæreste og hun ønsker seg 
barn. Hun er aktiv i sin jakt på kjærlighet 
og familieliv- og hun nekter å bruke 
prevensjon. Det kan være veldig vanskelig 
å få seg kjæreste – det er langt lettere å 
skaffe seksuelle opplevelser.

Denne unge damen har møtt menn 

Illustrasjonsfoto: Mikkel Eknes.
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hun har lyst til å møte igjen. Andre ganger 
har hun møtt menn hun har opplevd 
som brutale og krenkende. Noen av 
krenkelsene er brakt til politiet, men det 
forebygger ikke nye krenkelser. Saken 
vanskeliggjøres ved at hun som offer 
oppsøker nye krenkere, nye krenkelser, 
gang på gang. Disse krenkelsene resulterer 
i psykisk belastning og post-traumatiske 
stresslidelse. 

Dette er et eksempel på en vanskelig 
sak som ikke reguleres av helse- og 
omsorgstjenestelovens kapittel 9. Dette 
fordi bruk av tvang og makt bare kan 
skje under utøvelse av helse- og omsorgs-
tjenester. Eksemplet beskriver en ung 
kvinne som bor i en frittliggende leilighet 
med bare noen timer praktisk bistand i 
uken. Hun velger å ha et aktivt seksualliv. 
Hun avviser veiledning, hun avviser mer 
omsorg, hun vil ikke ha mer tjenester 
eller andre aktiviteter. 

Dette er et eksempel på en rettssikker-
hets messig utfordring. Dette handler om 
en ung kvinne som har selvbestemmelses-
rett og som velger å ha ubeskyttet sex. 
Hun velger seg inn i situasjoner der hun 
i noen tilfeller påføres skade. Skaden består 
i kjønnssykdommer, psykisk smerte som 
følge av seksuelle krenkelser og sorg som 
følger av det å bli fratatt et barn. Omsorgs-
overtagelse følger av at hun ikke har 
tilstrekkelig omsorgsevne. 

Man kan velge å se på det som et 
uttrykk for normalisering. Hun oppfører 
seg slik mange andre unge kvinner gjør. 
Men det er vanskelig fordi forskjellen 
mellom henne og de fleste andre unge 
kvinner er utviklingshemmingen. Hun har 
ikke forutsetninger for å beskytte seg selv 

mot vesentlig skade. Saker som denne 
utfordrer både etikk, faglighet og juss. 
Det foreligger ikke klare hjemler for å 
gripe inn med tvang og makt. Da sitter 
vi igjen med etikken og fagligheten.

Vi får også saker der personer med 
utviklingshemming begår overgrep. 
Kanskje fordi de ikke har fått opplæring 
i å håndtere egen seksualitet? Noen ganger 
kan slike utfordringer løses ved at det gis 
god opplæring, god veiledning, og at det 
etableres fagmiljø som er etisk- og faglig 
forsvarlige. Andre ganger vil det ikke føre 
frem fordi utviklingshemmingen kommer 
i veien for læringen for å si det enkelt.

Saker i grenseland
Noen saker havner i grenseland mellom 
helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 
og regler om tvungen omsorg, som er en 
strafferettslig særreaksjon. Noen slike saker 
kan reguleres etter hjemmel i helse- og 
omsorgstjenestelovens kapittel 9, men ikke 
alle. Det er en utfordring fordi bruk av 
tvang og makt noen ganger praktiseres 
som tilgrensende til straffelovens 
bestemmelse og bestemmelsene om 
tvungen omsorg. Dette er vanskelig juss, 
og det er spørsmål knyttet til hvilke regler 
som kan brukes til hva.

Kanskje er dette prisen noen betaler 
for alles selvbestemmelsesrett? Det følger 
noen spørsmål i kjølvannet av de vanske-
lige sakene. 

Da tvangsreglene ble innført, den 
gangen kap. 6A, ble det oppnevnt et 
nasjonalt råd som skulle overvåke og 
evaluere praksisen ved bruk av tvang og 
makt overfor noen personer med 
utviklingshemming. Det nasjonale rådet 
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besto av svært kompetente folk som skulle 
overvåke praktiseringen av regelverket. 
Rådet kom også på besøk til Finnmark. 
Der ble Fylkesmannen, 
habiliteringstjenesten for voksne og den 
av kommunene med flest saker etter 
regelverket samlet. Så ble vi bedt om 
å redegjøre for hvordan vi hadde håndtert 
dette nye regelverket. Noe vi gjorde etter 
beste evne.

På det tidspunktet hadde vi en sak 
som fikk stor oppmerksomhet i Finnmark 
og i landet for øvrig. Det handlet om et 
barn som hadde en utviklingshemming 
og et syndrom som medførte søvnvansker 
og en særlig varhet for forstyrrelser under 
søvn. Barnet var på dette tidspunktet 
5–6 år. Utfordringen var langt på vei løst 
ved at det var etablert spesialsenger 
hjemme og i den kommunale avlastnings-
enheten. Senga kunne ikke forlates ved 
egen hjelp. Dette var store låsbare sprinkel-
senger – veldig lik babysenger men mye 
større. Sengene fungerte godt inntil 
kapittel 6A ble innført.

I kapittel 6A var det et absolutt forbud 
mot mekaniske tvangsinnretninger, senga 
var forbudt. Dette førte selvfølgelig til en 
svært vanskelig situasjon for barnet under 
avlastningsoppholdene fordi det ikke fikk 
nok søvn. Dette påvirket også fungeringen 
på dagtid.

I denne perioden varslet det nasjonale 
rådet sin ankomst, og anledningen ble 
benyttet til et møte mellom familien og 
det nasjonale rådet. Det ble et møte 
mellom tunge føringer bak absoluttene 
i regelverket og en familie som kjempet 
for barnets- og familiens fungering. 
De tunge føringene var et resultat av urett 

og overgrep i tidligere tider – den gangen 
man ikke hadde regler som kunne sikre 
faglig og etisk forsvarlighet. Familiens 
møte med rådet åpnet opp for bruk av 
denne type mekaniske innretninger i 
særlige tilfeller. I dette særlige eksempelet 
var en regelendring en tilstrekkelig løsning 
for tjenestemottakeren og familien.

Det nasjonale rådet hadde en viktig 
funksjon i fht. de vanskelige sakene. 
De tok i mot problemstillinger av 
sammensatt karakter og ga anbefalinger 
og veiledning tilbake. Kanskje hadde vi 
hatt behov for et nasjonalt råd i dag også? 
En bredt sammen satt gruppe der de mest 
kompetente blant oss gir råd i enkeltsaker, 
ser praksis under ett og bidrar til lik 
praksis.

Det må samtidig sies at det er nødven-
dig med langt flere tiltak for å sørge for at 
personer med utviklingshemming får 
ivaretatt sin rettssikkerhet. 
Levekårsmeldinga er mottatt, noen har 
latt seg høre. Men det er ikke nok å 
avvente sentrale føringer og instrukser 
fra overordnet nivå, for så å etterleve disse 
så langt det passer. Overordnede føringer 
er viktige, men ikke nok til å sikre nor-
mali serte livsvilkår og selvbestemmelse. 
Vi må jobbe med økonomiske 
prioriteringer, organisasjonskultur, 
kompetanse og holdninger på alle nivå – 
ikke bare instrukser fra overordnet nivå.

Mine erfaringer er hentet fra Finnmark. 
Kanskje er mine refleksjoner og spørsmål 
ikke representative for alle Fylkesmennene. 
Det vet jeg ikke, men jeg vil tro at andre 
Fylkesmenn vil kjenne seg igjen i liknende 
problemstillinger. •••
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Familiesituasjonen fra 
et søsken perspektiv, 
en søsters erfaringer
Eli Marte Rusten 
eli-marte@hotmail.com

Eli Rusten har en storebror med autisme, Øistein, som 
hun sier er en av de absolutt «vanskelige sakene». De var 
fire søsken hjemme, Eli Marte er yngst og Øistein er eldst. 
Det er tre gutter. Hun forteller: 
«Da vi vokste opp var det ikke gode tilbud til barn som 
Øistein. Øistein bodde hjemme. Han var alltid inne. 
Foreldrene mine ville ikke sende Øistein til en av de store 
sentralinstitusjonene og andre tilbud fantes ikke. I stedet 
hadde vi en turnusordning hjemme. Mor var sammen med 
Øistein om dagen, så kom brødrene mine hjem fra skolen og 
var sammen med ham på ettermiddagen. Senere kom far 
hjem fra jobb, spiste og var sammen med ham på kvelden. 
Og fordi jeg var yngst var jeg utenfor den turnusen»

De umulige sakene. Når lovverket setter begrensninger, samarbeidspartnere  
«melder seg ut» ideoligier utfordres og ressursene mangler.
Konferanse i bergen 2. og 3. mai 2013
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Øistein bodde hjemme til han var tjue år. 
Da bygget foreldrene, sammen med andre 
foreldre, noe som het Dalløkken, som lå 
i Asker. Der bodde Øistein i noen år til 
han ble kastet ut og flyttet hjem igjen. 
Etter et år hjemme flyttet han til Emma 
Hjort, den store sentralinstitusjonen. 

Øistein har det som kalles barneautisme 
og veldig mye ritualer og tvangshand-
linger. Han har ikke talespråk. Eli Marte 

forteller: «Han er opptatt av og kan krangle 
og sloss om detaljer og bitte, bitte små ting 
som er så håpløst uinteressant for oss andre 
at det nesten ikke er mulig å fatte. Han er 
veldig sterk visuell. Når Øistein ler går sola 
opp. Han ler utrolig hjertelig, men det han 
ler av er når folk faller og slår seg, eller noe 
knuser eller går i stykker, det synes han er 
helt fantastisk». 

Øistein har en egen evne til å få ting 
til å bli helt like. Når han bakte julekaker, 
Serinakaker, en rund småkake med 
mandel på toppen, ble de helt identiske. 
Eli Marte forteller at de andre brødrene 
så på kakene med forstørrelsesglass, de var 
helt like. Hun fortsetter: «Og hvis det kom 
folk på besøk hos oss, og moren min serverte 
julekaker, sa hun alltid «de er hjemmebakte 
altså…». Hun var så redd for at noen skulle 
tro hun hadde kjøpt dem. Det er litt hennes 
perspektiv, hun prøver å få ting til å bli mest 
mulig vanlig, men jeg skal prøve å beskrive 
hvor uvanlig det er å vokse opp i en familie 
med en bror som Øistein» 

Øistein hadde selvfølgelig mange 
fantastiske sider som søsknene noen ganger 
utnyttet. Blant annet hans opptatthet av 
at ting skulle ligge nøyaktig slik han hadde 
lagt dem. For eksempel la han opp ulike 
mønstre i grusen på den store singelbelagte 
gårdsplassen. Han hadde også singel i 
trappen opp til annen etasje i et nøye 
planlagt mønster. Her var det en liten stein 
i første trappetrinnet, to i andre, tre i tredje 
og så videre. Disse stenene var ikke hvilke 
som helst stener, men de stenene Øistein 
hadde bestemt skulle ligge der. 

Når foreldrene skulle bort og søsknene 
skulle passe på Øistein kunne de noen 
ganger hente en sten på gårdsplassen og 

Eli Marte Rusten er journalist og ansatt ved 
Nordvoll skole og autismesenter siden 
1992.  De siste tre årene har Rusten vært 
tilknyttet SPISS, et privat konsulentfirma, 
som har autisme som spesialfelt. Her gis 
det veiledning til familier, skoler og bo – 
og omsorgssentre. Eli Marte har særlig 
kompetanse innen søskenproblematikk. 
Ett element som har bidratt til det er at 
hun selv har vokst opp med en bror med 
autisme. Han hadde omfattende 
atferdsvansker, og det preget familielivet 
betydelig.
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bytte stenen i trappetrinn tre eller fire 
med en «fremmed» sten. Øistein sjekket 
mønstrene sine med jevne mellomrom og 
når det ble tid for trappesjekk så han at det 
var feil sten. Han tok med seg den feile 

stenen ut på gårdsplassen og så lette han 
til han fant den opprinnelige stenen. Eli 
Marte sier: «Det var veldig fint, og en gang 
fikk vi ham til å lete i seks timer der ute… 
Da kunne vi sitte med beina på bordet og 

Illustrasjonsfoto: Mikkel Eknes.
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lese Donald og høre musikk, det var helt 
topp». Søsknene fortalte selvfølgelig aldri 
dette til foreldrene, de visste at mor ville 
blitt sjokkert og sint. Så det snakket de 
ikke om. Antakelig kan det forstås som 
en ren overlevelsesstrategi fra deres side.

Hele familien var preget av at Øistein 
bodde hjemme.  Foreldrene brukte all 
tiden på møter og telefoner, på fortvilelse 
og frustrasjon. Eli Marte tror ikke ansatte 
i hjelpeapparatet skjønner hvor mye tid 
det tar og hva det gjør med en familie. 
Også i dag bruker mange foreldre og 
familier store deler av sin tid, en tid de 
kanskje kunne brukt sammen med de 
andre søsknene, til å gå på møter og skrive 
søknader, til å ringe, til å holde det gående. 

Å vokse opp med en person med 
omfattende funksjonsnedsettelser i 
familien kan bli som å vokse opp og leve 
i to kulturer. Så lenge du går mellom de 
to kulturene går det greit. Vanskelighetene 
oppstår når kulturene møtes og du må 
forklare hva som skjer. Et av de store 
problemene for alle søsken er spørsmål 
som: «Hva er det med ham da? Hva er 
det med henne da? Hvorfor gjør han sånn 
da? Er det noe gærent med ham, er’n dum 
eller, er’n åndssvak eller…?» Slike ting 
blir søsken spurt om hele tiden, på skolen, 
av venner osv. Hva skal de svare? 

Disse kulturene er helt forskjellig 
avhengig av hvilken familie og hvilke 
funksjonsnedsettelser dreier seg om. 
Det kan være at alle sitter og prater 
døvespråk hjemme, eller det kan være 
rullestolramper rundt om i huset. Men 
det som uansett blir likt er det å alltid 
måtte forklare hvordan det er hjemme 
når man har med seg noen hjem.

Hjemme hos Eli Marte dreide mye 
seg om koreografi, hvordan en skulle gå 
og sitte. Øistein var veldig opptatt av 
hvordan ting skulle stå. Var det for 
eksempel en hank på koppen skulle 
hanken stå rett ut til høyre. Og hvis en 
satte koppen med hanken skjevt, kom 
han som en panter og justerte koppen. 
Og da ble det jo sånn, for å slippe at han 
skulle komme løpende på den måten, at 
alle satte fra seg koppen med hanken til 
høyre. Øistein var også veldig opptatt av 
klær. De skulle være sånn som de var da 
de kom fra fabrikken. Var det knapper, 
så skulle de være knept, var det glidelåser 
så skulle den være dratt helt opp osv.

Når søknene kom fra skolen og hadde 
knappet opp noen knapper, dradd opp 
ermene på genseren eller at glidelåsen ikke 
var helt trukket opp, da måtte det ordnes 
før de gikk inn. Bakgangen fungerte som 
en form for sluse der det hang et speil. 
Så stod de foran speilet og knappet alle 
knappene og trakk glidelåsen helt opp, 
for rett innenfor kjøkkendøra sto han 
og ventet på dem. Han hørte at de kom, 
og han sjekket alltid at de var «korrekt» 
påkledd. Eli Marte sier: «Det var aldri noe 
jeg tenkte over, jeg kan aldri huske at jeg 
tenkte «nei, skal jeg kneppe i dag da? Nei, 
i dag gidder jeg ikke…» Det startet så tidlig, 
jeg var så liten, det var som å pusse tennene. 
Det var alltid; «denne må jeg kneppe, hvis 
ikke, er det trøbbel». Og så entret vi kjøkkenet 
og da sto han der, ikke sant, rett innenfor, og 
sjekket strengt at alt var kneppet og i orden, 
og så forsvant han. Og da var det sånn, «hei, 
hvordan går det, hva har du gjort på skolen i 
dag og.., hva er det til middag?». Dette var 
helt hverdagslig for oss, helt normalt».
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I husets første etasje var det spisestue, 
stue, gang og kjøkken og en kunne gå 
rundt. På et tidspunkt bestemte Øistein 
at vi bare skulle gå til høyre, forteller 
Eli Marte. Og da ble det slik: Satt de på 
kjøkkenet og skulle på do i gangen, 
kunne de egentlig bare gå rett over, men 
de måtte gå til høyre, gjennom spisestua 
og stua og gangen. Selvfølgelig visste alle 
at dette var helt håpløst og prøvde å 
krangle med ham. Men han ga seg aldri, 
han holdt det gående i time etter time. 
Dyttet, sparket, skrek, hylte og slo. Og 
selvfølgelig, etter to, tre timer gav de seg. 
Da hadde han lært at hvis han bare holdt 
ut så vant han. I ettertid er det lett å se, 
men for oss så virket det som det var best 
å bare følge det han ville, når valget sto 
mellom å sloss med han i timevis eller 
bruke det halve minuttet ekstra på runden 
gjennom stuen. 

Dette var hverdagen, hver eneste dag, 
og bare en av tusen ting de måtte justere 
seg etter. Eli Marte beskriver det som at 
hun og de andre søsknene ble utrolig god 
på dansetrinn, litt her og litt der, fordi de 
var oppvokst med det. Og mange søsken 
til utviklingshemmede lærer dette, de 
henger med, og får det til å se helt naturlig 
ut, forteller hun. 

Videre forteller hun om underlige 
måter å løse problemer på. For eksempel 
den julen de hadde en hund med valper. 
Valpene skulle egentlig være i kjelleren 
med det ble ikke alltid slik. De hadde 
juletre, noe Øistein ikke likte. Det var 
brudd på alt, på rutiner, på hvordan ting 
skulle stå, alt ble surr. Da treet likevel var 
kommet på plass var Øistein veldig nøye 
på hvor og hvordan julepynten skulle 

henge. Men så kom valpene opp fra 
kjelleren og rev ned julepynten som hang 
på de nederste grenene. Øistein hadde 
behov for å henge hver julepynt opp igjen 
mellom de samme to nålene der den 
opprinnelig hadde hengt. Det ble veldig 
mye styr, han ble stresset og fikk det ikke 
til. Til slutt sa far i huset: «NÅ ER DET 
NOK!». Han gikk i kjelleren og hentet en 
krok, skrudde kroken opp i taket, hentet 
tau og trinse, bandt fast juletreet og heiste 
det opp i taket. Det var jo helt fantastisk, 
Øistein fikk ikke tak i juletreet, valpene 
fikk ikke tak i juletreet og harmonien 
spredde seg i det Rusteniske hjem. 
Eli Marte sier: «Og vi tenkte, min far er et 
geni, verdens mest fantastiske far og vi så for 
oss at kanskje dette kunne bli en jul. Det var 
lille juleaften, og det går noen timer, så 
ringer det på og tante kommer med masse 
presanger og poser. Hun kommer inn i stua, 
begynner å si «Hei, hei, folkens, God Ju….
Jul», stopper opp litt mens hun ser på treet, 
før hun fortsetter med å si «Ja, ja, hvorfor 
ikke? Hvorfor skal man alltid ha juletreet 
stående på gulvet, det er så tradisjonelt. Mye 
artigere å ha det hengende i taket».

I det øyeblikket skjer det noe, noe av 
det som kan være virkelig vanskelig for 
søsken; de ser situasjonen med andres 
øyne. De lurer på om det egentlig er så kult 
å ha juletre i taket? Pleier folk å ha det i 
taket? Nei, det er bare vi som har juletreet 
hengende i taket, alle andre har det 
stående på gulvet. Og kanskje er det like 
mye tantes godvilje som er problemet. 
Hadde hun sagt «Det går da ikke an å ha 
juletre hengende i taket», kunne de i hvert 
fall sagt «Nei, men det bestemmer ikke 
du». Men hennes gode vilje gjorde på et 
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vis at de så det gjennom hennes øyne og 
da ble det hele bare rart og teit. Og hvem 
hadde skylden for at juletreet hang i taket? 
Det var Øistein som igjen hadde ødelagt… 

Eli Marte mener at slik tenker barn, 
fordi de så gjerne ønsker å være vanlige, 
være som andre.  Når de er hos andre folk 
vil de se at ingen andre har sluse. Ingen 
andre har en bror som når han spiser løfter 
opp kniven og gaffelen, slipper dem, og 
forventer at de skal lande samtidig i 
håndflaten hans. Men kniver er alltid 
litt tyngre enn gafler, du må derfor slippe 
gaffelen bitte litt før, det er veldig 
komplisert, og det kan ta veldig lang tid. 
Og Øistein ble helt rasende hvis de andre 
begynte å spise før han hadde fått det til. 
Det kunne bli lenge å vente… 

Eli Marte ønsker at vi som hjelpere 
skal være bli mer oppmerksomme på 
søsken. I litteraturen blir søsken til 
funksjonshemmete ofte beskrevet som 
hjelpsomme, greie, snille og gjerne klassens 
støtte. De får mye skryt og ros, men 
Eli Marte hevder at de ofte tar ansvar 
langt ut over det barn burde: «Alle søsken 
jeg snakker med sier at hvis de ser en gutt 
eller jente de liker, så lurer de på «Hva ville 
han synes om broren eller søsteren min?»  
Man kan sette det på spissen og si at det var 
hyggelig hvis en partner likte meg, men det 
var viktigere at han likte Øistein». 

Eli Marte forteller om en venninne 
som til slutt valgte å avslutte forholdet 
til kjæresten sin. Broren hennes bodde 
for seg selv, og på lørdagene satt han ofte 
alene. Hvis hun og kjæresten var på fest 

og broren ringte og sa at han var helt alene, 
klarte ikke hun å la være å dra dit. 
Kjæresten kunne ikke skjønne det og da 
så hun ingen annen utvei.

Hun forteller om Geir, en god venn, 
som har en bror som virkelig er en av de 
«vanskelige sakene». For noen år siden 
stengte hovedverneombudet boligen der 
broren bodde, fordi det var fare for liv og 
helse for personalet. Hvor skulle de gjøre 
av ham da? De kunne ikke bare kaste 
ham ut og han kunne ikke flytte hjem. 
Det endte med at Geir bodde sammen 
med ham i huset i flere måneder, uten 
personal, bare han og broren. Eli Marte 
sier: «Det er på en måte forventet. Du ser 
det helt fra søsken er små. De går med bleia 
nedpå her og sier: «Nei, nei, du må ikke 
gjøre sånn for da blir han lei seg». 
Som søsken vet en så mye og en er så tunet 
inn at en ser faresignalene lenge før alle 
andre…»

Rusten avslutter med det hun selv 
mener er en brannfakkel: Ikke la søsken 
gå på samme skole! La skolen være et 
fristed. La dem slippe å passe på, passe 
på at søsteren eller broren deres ikke blir 
mobbet eller skjemmer seg ut, la dem 
slippe å måtte følge med hele tiden. Det er 
vanskelig å hoppe tau og skulle følge med 
broren eller søsteren sin. Og helt til slutt 
oppfordrer hun oss til å se filmen «What’s 
eating Gilbert Grape?» med Leonardo 
DiCaprio og Johnny Depp. Den handler 
nettopp om dette, det å være søsken til 
en person med omfattende funksjons-
nedssettelse. •••
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Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00

www.nordreaasen.no

Rosenkrantzg 17, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 26 90 00

Åpningstider: Hele døgnet

Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet.

AKERSHUS
Asker kommune
1372 ASKER...............................Tlf. 66 90 90 00
E-mail: asker.kommune@asker.kommune.no

www.asker.kommune.no

AUST-AGDER

Grimstad kommune
4898 GRIMSTAD..........................Tlf. 37 25 03 00
E-mail: oss@grimstad.kommune.no

www.grimstad.kommune.no

Tvedestrand kommune
Oppfølgningsenheten
4901 TVEDESTRAND.....................Tlf. 37 19 95 00
E-mail: postmottak@tvedestrand.kommune.no

www.tvedestrand.kommune.no

FINNMARK

Sør-Varanger kommune
9915 KIRKENES.......................Tlf. 78 97 74 00
E-mail: postmottak@sor-varanger.kommune.no

www.svk.no

HEDMARK

Løten kommune
Psykiatritjenesten
2341 LØTEN..............................Tlf. 62 59 30 00
E-mail: post@loten.kommune.no

www.loten.kommune.no

NORD-TRØNDELAG
Stjørdal kommune
Etat Omsorg
7501 STJØRDAL........................Tlf. 74 83 35 00
E-mail: postmottak@stjordal.kommune.no

www.stjordal.kommune.no

ROGALAND
Tysvær kommune
5575 AKSDAL............................Tlf. 52 75 70 00
E-mail: post@tysver.kommune.no

www.tysver.kommune.no

ØSTFOLD

Hvaler kommune
1680 SKJÆRHALLEN...................Tlf. 69 37 50 00
E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

Institutt for vernepleie og sosialt arbeid
 Nygårdsg 112
5008 BERGEN
Tlf. 55 58 75 00
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Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnv.com

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

Foto: Scandinavian StockPhoto.
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Paradis
Eiendomsmegling as
 Jacob Kjødes veg 15

5232 PARADIS
Tlf. 55 60 40 30

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

2850 LENA
Tlf. 61 16 07 88

Bamble Taxi
 Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Arendal
Dyreklinikk

 Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Ragna Rindals
Dagsenter

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00

Omlidstranda
Camping

Omlid
3296 NEVLUNGHAMN

Tlf. 916 28 530

Skudenes & Aakra
Sparebank
 Åkraveien 1

4270 ÅKREHAMN

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Trønderbladet AS
7290 STØREN

Tlf. 72 87 83 70

Linjeveien 31
2344 ILSENG

Tlf. 62 58 00 00

Blomsterloftet
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 40 70

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

as-ele@online.no
www.aselektro.no

Sikom AS
 Neptunveien 6
7650 VERDAL

Tlf. 74 08 59 60

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 96 00

Sydspissen
Hotell

Strandveien 166
9006 TROMSØ
Tlf. 77 66 14 10

KONGSBERG

Zoologen AS
Porsgrunnsveien 48

3733 SKIEN
Tlf. 35 52 70 80

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

Osbadet KF
 Idrettsvegen 39

5200 OS
Tlf. 56 57 61 20

Østo
Ortopedisenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Tlf. 06 491

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Leinstrand
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Nedre Romerike
Brann- og

redningsvesen IKS
Sykehusv 10

1474 NORDBYHAGEN
Tlf. 67 91 04 00

Flatanger
Regnskapskontor

 7770 FLATANGER
Tlf. 74 22 19 00

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Krokvegen 1
2816 GJØVIK
Tlf. 922 30 482

Notodden
Energi AS

 3671 NOTODDEN
Tlf. 35 02 50 50

Midtgårdv 2
4033 STAVANGER

Tlf. 954 00 300

Bølstadv. 28
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 400 28 220

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Hårsveisen
 Storgata 84

9008 TROMSØ
Tlf. 77 68 68 50

Betong Vest AS
Fleslandveien 77

5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 11 66 00

Tveito
Maskin A/S

Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Ravnsborg
Gartneri og
Hagesenter
Jahrenbakken 3
3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 33 73

ATS Gjøvik/Toten AS
 Damstedet 4

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 57 70

Eduard A Byes
Begravelsesbyrå AS

 Parkgata 16
6003 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 55

Storg 5
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 68 00

Autostil
Verksted AS

 Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

ANONYM
STØTTE
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